
1ª Etapa  2ª Etapa   3ª Etapa

   4ª Etapa

Matrícula fora do prazo de 18/01 a 06/02/2016

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA  1°/2016
 A matrícula do próximo semestre deverá ser feita exclusivamente pelo SGA.

Solicitação de planos de 
estudos pela web de 
16/11 a 04/12/2015.

   Elaboração do Plano de 
Estudos, selecionando ás 

disciplinas que deseja cursar 
no 1°/2016.

  
Relacionar apenas disciplinas 

do seu curso e turno.

 
Pra incluir disciplinas do 1° 

período, apenas na 4ª etapa.

   Conferência e confirmação 
do Plano de Estudos de          

11 a 15/12/2015.

    
Confirmação do Plano de 

Estudos.

  Caso não tenha inclusão/
exclusão de disciplinas, faça 

adesão ao contrato na 5ª etapa 
e sua matrícula será 

concretizada com sucesso.

Ajuste de Matrícula de
11 a 15/12/2015.

   Nesta etapa o aluno poderá 
solicitar alteração inclusão/ 

exclusão de disciplinas.

      
   Apenas disciplinas do seu  

curso e turno de origem.
  Havendo necessidade de 
alteração inclusão/exclusão de 
disciplinas, siga para a 3ª 
etapa. 

  
Solicitação de Alteração de Matrícula 

de 18/01 a 06/02/2016.

  Inclusão/exclusão de disciplina em 
qualquer curso/turno ou em outra 

Unidade.

A etapa fora do prazo é para aqueles que por algum motivo não puderam ou esqueceram 
de se matricular.
 Não existe garantias de vagas para a matrícula fora do prazo, mesmo para os alunos 
regulares.
    Antecipe-se e garanta sua vaga na 1ª etapa!

  Atenção: O aluno deverá aguardar o parecer 
do coordenador, lembrando que a partir do 
início das aulas - 01/02/2016, o aluno receberá 
faltas até a data da solicitação e não do 
parecer do Coordenador.

  Faça uso dos laboratórios da Universidade para preencher a solicitação  de Planos de Estudos.
 Outras informações sobre o processo de matrícula, procurar a Secretaria Acadêmica, pessoalmente ou      

pelos telefones (31) 3439-5244 ou 3439-5245.

  5ª Etapa

   Adesão ao contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais a partir do 

dia 13/01/2016.

 
Nesta etapa é necessário apenas 

aderir ao contrato.
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