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Você deve fazer sua solicitação de matrícula para 
2010.1, por meio do Portal PROGRAD, observando que ela 
será efetivada em três fases obrigatórias, sendo as duas 
primeiras fases exclusivamente via web.

Exclusivamente via WEB

Essa fase ocorrerá no período de 18 a 27 de 
novembro de 2009, a partir de uma sugestão 
que lhe será fornecida pelo Colegiado. Nela 
você indicará as disciplinas, os eixos temáticos 
ou os módulos que pretende cursar em 2010.1, 
que poderá ser confirmada ou não.

Exclusivamente via WEB

Ocorrerá entre os dias 22 de janeiro a 05 de 
fevereiro de 2010. Nesta fase você pode 
solicitar a confirmação ou alteração das 
disciplinas, eixos temáticos ou módulos 
indicados.

Já para os alunos de Medicina dos 2º ao 6º ano 
o período da segunda fase de matrícula será de 
05 a 11 de janeiro, em razão de iniciarem o ano 
letivo mais cedo.

Quando o número de vagas nas turmas, 
disciplinas, eixos temáticos ou módulos for menor do que 
o número de alunos interessados, você será classificado, 
por ordem de prioridade, a partir dos seguintes critérios:

I. Condição de ingressante por concurso vestibular, no 
primeiro semestre do curso.

II. Disciplinas obrigatórias e optativas do aluno com 
semestralização regular no curso:

a) ter realizado a primeira e, ou, a segunda fase 
da matrícula;

b) ordem crescente do período de ingresso do 
aluno no curso;

c) ordem decrescente de Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico Acumulado - CRAA, 
(Resolução CONSEPE Nº. 25/2002).

III. Disciplinas obrigatórias e optativas do aluno com 
semestralização irregular no curso:

a) ter realizado a primeira e, ou, a segunda fase 
da matrícula;

b) maior percentual de disciplinas do currículo 
cursadas com aprovação;

c) ordem decrescente de Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico Acumulado - CRAA, 
conforme Resolução CONSEPE Nº. 25/2002;

d) ordem crescente do período de ingresso do 
aluno no curso;

e) mais idade.

Prioridade de Matrícula

IV. Disciplinas eletivas e extracurriculares:

a) ter realizado a primeira e, ou, a segunda fase 
da matrícula;

b) maior percentual de disciplinas do currículo 
cursadas com aprovação;

c) ordem decrescente de Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico Acumulado - CRAA, 
(Resolução CONSEPE Nº. 25/2002);

d) ordem crescente do período de ingresso do 
aluno no curso;

e) mais idade.

MUITA ATENÇÃO

Caso você tenha débito com a Biblioteca ou de 
documentos com a Secretaria Geral de Cursos – 
SECREGE, você deverá quitar seu débito até 48 
horas antes do encerramento da fase da matrícula, 
para que seu cadastro seja liberado no sistema 
acadêmico. Caso contrário sua matrícula 
permanecerá vedada.

ATENÇÃO

1. Se ao final da terceira fase, sua matrícula não estiver 
regularizada, você será considerado como Aluno em 
situação de abandono.

2. Não será permitida qualquer alteração da matrícula 
após a finalização da terceira fase, exceto trancamento 
de disciplina ou matrícula, no período de 01 a 30 de 
março de 2010.

3. Em nenhuma hipótese será realizada matrícula em 
disciplinas com conflito de horário.
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ATENÇÃO

1. N
disciplinas/ turmas/ eixos temáticos/ módulos que não 
pertençam ao seu currículo/turno.

2. Se por qualquer motivo você não cumprir as duas 
primeiras fases da matrícula poderá participar da 
terceira fase, não lhe sendo assegurado, entretanto, o 
direito à vaga em disciplina de sua escolha.

as duas primeiras fases é vedada a matrícula em 

Requerimento ao Colegiado

Nesta fase você poderá pedir o cancelamento 
e/ou inclusão de novas disciplinas, ou alteração 
de turma aos Colegiados.

Nesta fase você poderá, também, solicitar a 
matrículas em disciplinas não pertencentes ao 
seu currículo e ou turno. Essas disciplinas serão 
enquadradas em seu Histórico Escolar na 
categoria Eletiva, conforme o Projeto 
Acadêmico Curricular do seu curso, ou como 
disciplina Extracurricular. 

Sua solicitação de matrícula em disciplina eletiva 
deverá ser analisada pelos Colegiados do seu Curso e do 
Curso que oferta a disciplina pretendida.
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