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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
NOTA Nº 197 / 2021 - CCHL (11.02.25.13.01) 
 
Nº do Protocolo: 23125.029134/2021-91

Macapá-AP, 05 de Dezembro de 2021

NOTA SOBRE AS MATRÍCULAS DE TCC II

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio
implícito.

As demandas foram recebidas (disponivel desde o dia 2021-10-27 para consulta no sítio:
https://www2.unifap.br/historia/arquivos/3859/secretary) e estão em fase de processamento,
devido às condições de trabalho o qual estamos (na atual conjuntura), são matriculas efetuada de
forma manual e não diretamente no sistema como o aluno faz com seu login e senha diretamente
no SIGAA.

No entanto, caso o ESTUDANTE necessite de forma urgente, agende um atendimento para que
tal problema possa ser sanado e resolvido, observa-se ainda que é o dever do ESTUDANTE,
acompanhar as atualizações tanto no e-mail cadastrado no SIGAA (pelo próprio aluno) quanto
no site do curso https://www2.unifap.br/historia/.

Prazo para que esta Coordenação efetue e execute os processamentos desse tipo de matrícula
(do tipo Atividade), algo que dependerá da condição do aluno em defender o curso no tempo
hábil até 15/02/2022 (a luz da Res. 16/2021 - CONSU).

O(A) aluno(a), deve atentar aos procedimentos junto ao SIGAA (para cadastrar sua banca de
defesa, com antecedencia, assim como deve providencia junto a Biblioteca Central da UNIFAP o
pedido da Ficha Catalográfica) - PASSO A PASSO:
(https://www2.unifap.br/historia/arquivos/2129/secretary).

Cordialmente,

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 07:20 ) 
ANDRIUS ESTEVAM NORONHA 

MEMBRO 
Matrícula: 1991147 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 15:45 ) 
EDINALDO PINHEIRO NUNES FILHO 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2206662 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/01/2022 18:26 ) 
MARCOS SILVA ALBUQUERQUE 

SECRETARIO 
Matrícula: 3961971 
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