CALENDÁRIO DE ENTREGA DAS CARTEIRAS DO 2º SEMESTRE
FAROLÂNDIA:
Segue o calendário para a entrega das carteiras estudantis para os alunos calouros de 2018.2 e para os alunos que se matricularam em 2018.2
por solicitação de processo de Transferência Externa, Transferência Interna, Reabertura de Matrícula e Portador de Diploma - vamos seguir a
ordem por curso. A entrega das carteiras dos alunos do Campus Farolândia será a partir do dia 8 de agosto de 2018. A impressão das carteiras
será no momento em que o aluno chegar ao DAAF Farolândia, passando pelo setor de triagem para retirar a senha. O aluno deverá apresentar
um documento oficial de identificação com foto para receber a sua carteira estudantil. Informamos ainda que o horário de atendimento do DAAF
Farolândia é das 8h às 21h30, de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h.

2ª via das carteiras
Alunos matriculados com carteiras danificadas, sem foto, quebradas, riscadas ou amassadas devem requerer a 2ª via, com pagamento de taxa,
a qualquer momento, no sistema de protocolo.
Os processos de 2ª via das carteiras estudantis serão deferidos pelo DAAF após a confirmação do pagamento da taxa. O aluno retira senha no
setor de triagem, e no momento do atendimento a carteira é impressa e o processo finalizado, somente no DAAF Farolândia. Para os alunos
dos demais campi, a carteira será enviada para o DAAF do seu campus. É preciso acompanhar o andamento do processo e retirar a carteira no
DAAF.

Carteira das unidades dos interiores (Estância, Itabaiana e Propriá) e Aracaju Centro:
A entrega das carteiras de todos os alunos matriculados em 2018.2 (calouros e alunos de processos de PD, TE, TI e RE) dos campi de Estância,
Itabaiana, Propriá e Centro será no dia 20 de agosto de 2018. Os alunos veteranos com carteira provisória e vencida deverão entregar a carteira
no DAAF do campus, que será encaminhada para o DAAF Farolândia providenciar uma nova; será informado pelo DAAF do seu campus quando
a carteira nova chegar, não haverá pagamento de taxa.

EAD
Alunos dos cursos EAD terão esse calendário divulgado após o início das aulas da modalidade.

PÓS
Alunos matriculados nos cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, podem receber a carteira assim que comparecerem no DAAF
Farolândia, passando pelo setor de triagem.

As catracas serão bloqueadas a partir do dia 20 de agosto de 2018.
Em caso de dúvida, enviar e-mail para daaf@unit.br
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