SAGRES
Matrícula web 2017.2

Matrícula Web ou Matrícula subsequente
Art.10 - Entende-se por matrícula subsequente aquela resevada ao aluno matriculado na Universidade em período anterior e aquela que
mantém o vínculo na Instituição, na forma regimental. Resolução CONSEPE 27/1991

o

Demanda WEB 2017.2
Período: 29 a 31/05/2017
Objetivo: Avaliação de demanda de vagas por disciplina. Alguns cursos utilizam a participação dessa fase como critério de prioridade das vagas na etapa de
Matricula Web
Quem está habilitado: O aluno regular da Instituição
O que fazer: O aluno deverá indicar a sua intenção de matrícula para o semestre 2017.2

o

Matrícula WEB 2017.2
Objetivo: Elaboração da proposta de matrícula 2017.2
Quem está habilitado: O aluno regular da Instituição
O que fazer: O aluno deverá marcar os componentes curriculares que pretende cursar no semestre 2017.2 pela web

o

Ajuste de Matrícula WEB 2017.2
Objetivo: Acrescentar novos componentes curriculares à proposta de matrícula 2017.2
Quem está habilitado: O aluno regular da Instituição
O que fazer: Caso uma ou mais componentes curriculares não tenham sido confirmados, o aluno poderá acrescentar novos componentes à matrícula do
semestre 2017.2.

o

Ajuste Presencial de Matricula 2017.2
Objetivo: Acrescentar novos componentes, a fim de complementar a matrícula 2017.2
Quem está habilitado: Alunos que foram prejudicados por cancelamentos de turmas; Para matricular-se em componentes com caráter de orientação e
eletivos (estágios, TCC); Alunos com problema de documentação; Alunos que desejam acrescentar componentes curriculares para complementar a carga
horária
O que fazer: O aluno deverá comparecer ao Colegiado do Curso para realizar o ajuste presencial

ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DA MATRÍCULA
WEB 2017.2
o

Demanda WEB 2017.2
Período: 29 a 31/05/2017

o

Matrícula WEB 2017.2
Período: 15 a 29/08/2017

o

Confirmação Matrícula Web 2017.2:
Data: 07/09/2017

Disponibilização do comprovante de matrícula parcial para os alunos que tiveram disciplinas confirmadas, conforme os
critérios de prioridades definidos pelo Colegiado do Curso.
o

Matrícula WEB 2017.2 – Ajuste
Período: 08 a 11/09/2017

o

Confirmação do Ajuste de Matrícula WEB 2017.2 :
Data: 12/09/2017

Disponibilização do comprovante de matrícula 2017.2, conforme os critérios de prioridade definidos pelo Colegiado
do Curso.
o

Ajuste Presencial de Matricula 2017.2
Período: a definir

ATENÇÃO
O estudante que não realizar matrícula nas etapas acima poderá solicitar
“Matrícula extemporânea” no Setor de Expediente/DAA, quando
requerido no prazo de até dez (10) dias contados do inicio do período
letivo, desde que comprovado:
a) Motivo de saúde, mediante apresentação de atestado médico;
b) Direito assegurado por legislação especifica;
c) Motivo relevante, a critério do colegiado ou a juízo da Câmara de
graduação do CONSEPE, em casos não reconhecidos pelo Colegiado.

Critérios de Prioridade
 Relação dos critérios de prioridade mais utilizados pelos cursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluno Formando
Aluno regular
Aluno Regular na Disciplina
Carga Horária Cumprida
Disciplinas Cumpridas
Forma de Ingresso
Ingresso do Aluno
Idade do Aluno
Média
Nome do Aluno
Participação da Etapa Anterior
Disciplinas Cumpridas

O horário em que a proposta de matrícula é realizada não faz parte dos
critérios de prioridade,definidos pelo Colegiado do Curso

Portal do Aluno
Na tela inicial do
Portal do aluno ele
terá uma Banner
informando a etapa
atual da matricula
com um link para
realizar o
procedimento

Demanda Web
Proposta de Matricula

Demanda Web

•1 – Legenda com informações dos componentes curriculares
•2 – Relação de componentes selecionadas na etapa da Demanda Web

Matricula WEB

•1 – Relaciona as turmas disponíveis de cada disciplina, bem como, a quantidade de interessados e
horário.
•2 - Mostra as cargas horárias dos componentes curriculares selecionados pelos alunos para a
matrícula
•3 - Legenda que identifica as restrições dos componentes curriculares
•4 - Botão para finalização da proposta

7
8
•5 – A Turmas com choque de horário com as outras turmas que foram selecionadas. Quando estão
em vermelho o Sistema não permite a seleção.
•6 – Disciplinas com o pré-requisito não cumprido. O aluno pode selecionar este componente
curricular, desde que esteja matriculado no pré-requisito e aguardando o resultado.
•7 – Possibilita ao aluno reabrir e modificar as disciplinas selecionadas durante o processo de Matricula
WEB.
•8 – Possibilita ao aluno imprimir a proposta de Matricula

Confirmação da Matricula Web
1.

O aluno deve acessar em 13/09/2017
o link “Confirmação da proposta de
matrícula) no Menu e verificar o
resultado da matrícula, de acordo
com a legenda.

2.

Caso uma ou mais disciplinas não
tenha sido confirmada, o aluno
poderá se matricular em novos
componentes no ajuste presencial, a
critério do Colegiado do Curso.

Portal do Aluno
Ao clicar na barra
lateral, o Menu se
expandirá dando
acesso a
interface para
impressão do
Comprovante de
Matricula atual.
(Disponível após
o procedimento
de Matricula
WEB)
Após o processo de Matricula WEB, os componentes
curriculares confirmados devem aparecer no quadro
“Minhas turmas” para acompanhamento das atividades.
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