
Para se matricularem no 2o período:
IESC II: 9 grupos de práticas (respeitar a orientação abaixo)
MEP II: os grupos de MEP já foram formados pela necessidade de unir os grupos de IESC (o link enviado exibe uma planilha com 
essa união correta dos grupos  e deve ser mantido no ato da rematrícula no RM). 
HAM II: 6 grupos de práticas (pode ser escolhido aleatoriamente, respeitando o número máximo de alunos por grupo)

Para continuidade do trabalho iniciado no IESC I, os alunos discriminados em cada coluna na tabela a seguir devem se matricular 
nos grupos já selecionados.
*a organização dos grupos já foi enviada pela coordenadora do módulo, devendo ser mantido conforme a tabela:



Para se matricularem no 2o período:

Eletiva disponível: Libras

*De acordo com o Regimento Interno, o aluno deve cumprir 160 horas de disciplinas Eletivas até o 
8º período. 
Cada período tem sua Eletiva correspondente de 40 horas. Caso opte por não cursar nesse período, 
não se matricule nessa Eletiva. No entanto, se atente em completar a carga exigida até o 8º período.



Pré-matricula com a coordenação:
ü Conforme combinamos nas nossas reuniões mensais, vamos fazer um esboço da rematrícula. O 

objetivo é acompanhar e orientar vocês quanto a algum erro na escolha dos grupos. 

ü Ao detectar algum impedimento para permanecer no grupo, a coordenação fará contato direto com a 
turma, passando a informação de que alterações serão feitas e isso será encaminhado a secretaria para 
que as correções sejam feitas também no RM.

ü Segue o link de uma planilha para que vocês coloquem seus nomes nos grupos, simulando a 
rematrícula.

ü https://nreeducacional-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luciana_biaggi_fmit_edu_br/Ebm83OV3WzBDo2chFRNKUboBH7tB
PDcgrsiyxJZhjC73uw?e=ah9p9z

ü É importante que todos os alunos preencham essa planilha para que se tenha uma prévia dos grupos e 
se detecte algum conflito que seja corrigido antes do início das aulas.

https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luciana_biaggi_fmit_edu_br/Ebm83OV3WzBDo2chFRNKUboBH7tBPDcgrsiyxJZhjC73uw?e=ah9p9z

