SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ- REITORIA DE GRADUAÇÃO
EDITAL PRG/Nº. 006/2008
MATRÍCULAS PARA O PERÍODO LETIVO 2008.2
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal da Paraíba torna público o
calendário de matrícula dos ALUNOS DE TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
DA UFPB VIRTUAL referente ao período letivo (2008.2), obedecendo ao seguinte
calendário:
Alunos Aprovados no Vestibular 2008.
1.1 - Início das aulas: 01 de Setembro de 2008
I- Matricula dos Feras
Dia 30 de Agosto/2008 (sábado) - Matrícula dos “feras”. Realizada automaticamente
pela PRG-NTI. Após a matrícula, será disponibilizado o Horário Individual, obtido
mediante o acesso à página: www.prg.ufpb.br , no ícone aluno online, digitando seu
número de matrícula e a senha que é a data de nascimento no formato ddmmaaaa (na
hipótese desse horário não apresentar a listagem completa das disciplinas, o aluno deve,
no período de 01 e 12 de Setembro, procurar a respectiva coordenação do curso para
esclarecimentos e providências;
Alunos que já estão cursando a UFPB VIRTUAL
Início das aulas: 22 de Setembro de 2008
II- Matrícula em Blocagem
Dias 08 a 09 setembro (até as 18h00.) – Matrículas por Blocagem para os todos os
alunos que estão seguindo o fluxo regular dos respectivos cursos ( são os alunos que
foram aprovados em todas as disciplinas do semestre letivo anterior e cujos
componentes curriculares correspondem ao semestre letivo ideal, cursado sem
reprovação, dispensa e/ou trancamento);
III- Matricula de alunos fora da Blocagem
Dias 10 e 11 de setembro (até as 18h00.) . Matrícula para alunos que estão fora da
blocagem. (alunos em geral, cuja situação não se enquadre nas condições indicadas nos
itens I e II deste Edital.) Deverá ser feita de forma On line no endereço eletrônico
www.prg.ufpb.br
IV –Ajuste de Matrículas
Dia 12 de setembro (até as 18h00.) – Demais alunos que se encontrem fora da
blocagem e em outras situações e para aqueles que não conseguiram realizar a matrícula
nas datas anteriores. Neste caso, o aluno protocolará requerimento na Coordenação do
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Pólo (devidamente assinado e datado), indicando o nome das disciplinas que deseja
cursar. A coordenação do Pólo deverá entregará a solicitação pessoalmente ou
encaminhará por SEDEX até dia 15 de setembro /2008 (até as 18: h00) à Coordenação
do Curso no qual o aluno está vinculado para fazer o procedimento. No caso do SEDEX
será considerada a data de postagem.
João Pessoa, em 22 de Agosto de2008.
UMBELINO DE FREITAS NETO
Pró-Reitor de Graduação
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