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Rematricula- etapa 1 

 

Esta etapa do sistema permite que o aluno faça a sua rematrícula pela WEB, sem a necessidade de se deslocar 

até o câmpus.  

 

Conforme o calendário escolar do câmpus, esta funcionalidade estará disponível entre as datas definidas na 

aplicação Definições para a Rematrícula. Nestas datas, aluno deverá acessar o sistema e realizar a sua 

rematrícula. Se o aluno não realizar sua rematrícula no sistema, ele terá outra chance de se rematricular, mas 

terá que esperar a data da etapa dos Ajustes da Matricula. 

 

A figura 7-1 apresenta a tela da Rematricula de um aluno tomado como exemplo. Vamos dividi-la em áreas, 

para facilitar as explicações. 

 

 

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1 - tela da Rematricula 
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ÁREA 1: informações do aluno 

Aqui são mostradas as informações do aluno.. 

 Período letivo: indica que a rematrícula estará sendo aplicada a este período letivo.. 

 Curso: indica o curso que o aluno está matriculado. 

 Matriz Curricular: mostra o código da matriz curricular, que poderá ser visualizada pelo acionamento 

do botão Visualizar Matriz Curricular, da área 2. 

 Aluno: nome do aluno. 

 

ÁREA 2: botões 

Nesta área são mostrados os botões disponíveis. Alguns deles são mostrados apenas após a rematrícula ter 

sido confirmada. 

 Botão Voltar: abandona a rematrícula. Se nada for gravado, a rematricula não foi realizada. 

 Botão Visualizar Matriz Curricular: mostra a situação das disciplinas da matriz curricular do aluno. É 

desejável que seja feita uma conferência e qualquer divergência nela o Setor de Registros Escolares do 

câmpus deve ser avisado. 

A figura 7-2 mostra um exemplo, destacando as disciplinas em que o aluno está aprovado, mostrando 

quais as disciplinas possuem pré-requisitos, quais são obrigatórias e quais são optativas.  Os botões de 

Legenda e Carga Horária mostram mais informações. 
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2 - matriz curricular do 

aluno 

 Botão Imprimir Rematricula: emite um relatório mostrando a disciplinas que foram matriculadas. Este 

botão só fica disponível após a confirmação da operação da rematricula 

 Botão Realizar Matricula: presente na parte inferior da tela, o acionamento deste botão efetivará a 

matricula nas disciplinas selecionadas da área 3. Será mostrada uma tela de confirmação da operação. 

 

 

 

 

 

A figura 7-3 mostra a situação de um aluno que efetivou sua matricula e retornou ao programa. O acesso foi 

permitido apenas para que ele possa imprimir seu comprovante, por intermédio do acionamento do botão 

Imprimir Rematrícula 

ATENÇÃO 

O botão  só poderá ser acionado uma única vez 

nesta etapa de Rematrícula. Qualquer alteração deverá ser feita na etapa 

de Ajustes da Matricula, definida em outra data pelo Setor de Registros 

Escolares. 
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3 - tela de Rematricula 

bloqueada 

 

ÁREA 3: disciplinas disponíveis para a rematrícula 

Nesta área é mostrada uma lista com as disciplinas que o aluno pode se matricular no período letivo. Esta lista 

é formada pelas combinações abaixo: 

 Ofertas definidas pelo Setor de Registros Escolares para o curso do aluno. Antes da época das 

rematrículas, o Setor cadastra todas as disciplinas que serão ofertadas no período letivo para os cursos  

 Para os alunos matriculados no Câmpus Rio Grande, as disciplinas mostradas serão aquelas do ano e 

semestre de sua matriz curricular em que o sistema encontrar pelo menos uma disciplina não 

aprovada. Este comportamento deve-se ao Projeto Pedagógico dos cursos Técnicos Subsequentes, que 

prevê que o aluno não possa deixar nenhuma disciplina sem aprovação. O aluno só poderá avançar no 

semestre quando estiver com todas as disciplinas aprovadas do semestre anterior. 

Para os alunos matriculados nos demais Câmpus, as disciplinas mostradas são aquelas que o aluno 

estaria cursando conforme o seu ano e semestre de ingresso. Do exemplo, o aluno ingressou no 1º 

sem 2011. Portanto, no 1º sem de 2011 ele deveria ter cursado as disciplinas do 1º semestre de sua 

matriz curricular. No 2º sem de 2011, as do 2º semestre da matriz. No 1º sem de 2012 as do 3º 

bimestre, no 2º sem de 2012 as do 4º bimestre e, finalmente, no 1º sem de 2013 as do 5º bimestre da 

matriz. Portanto, o aluno deveria estar cursando as disciplinas do 5º bimestre (Sistema de Informação, 

Sociedade Ciencia e Tecnologia, Gestão de Armazenamento e Embalagem, etc), pois as rematrículas 

são do período letivo 1º sem de 2013. 

 Disciplinas com pré-requisitos quebrados. Uma disciplina fica nesta situação quando o Coordenador do 

Curso informa ao sistema que certa disciplina pode ser cursada pelo aluno naquele período letivo 

mesmo que não tenha aprovado naquelas que são pré-requisitos. Do exemplo da figura 9-3, a 

disciplina de Gestão de Armazenamento e Embalagem não pode ser cursada porque possui como pré-

requisito Gestão de Operações e Logística II, disciplina do 2º bimestre e que o aluno não está 

aprovado. Se o Coordenador do Curso tivesse quebrado o pré-requisito da Gestão de Armazenamento 
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e Embalagem, ela seria mostrada nesta lista de disciplinas aptas a cursar no período letivo da 

rematrícula.  

 

A operação de selecionar as disciplinas que o aluno deseja cursar é feita clicando na linha da disciplina. Feito 

isso, abre-se uma janela indicando todas as turmas desta disciplina. Cada turma é ofertada em certos horários 

da grade de horários semanal e indica o(a) professor(a)  que a ministrará.   

 

As figuras abaixo mostram a sequência de telas. A disciplina de Sistema de Informação possui oferta de apenas 

uma turma, identificada como LOGSUPIN e ministrada pelo prof Rodrigo.  Quando é clicada em qualquer parte 

da linha, ele fica selecionada, o que fica evidenciado pelo símbolo . Na parte da grade de horário ficam 

marcados os horários da turma selecionada. Assim o aluno poderá ter uma visão geral da composição de seu 

quadro de horários. Se a turma for clicada novamente, ela fica desmarcada e, portanto, não selecionada para 

ser cursada no período letivo. 

 

 

 

ÁREA 4: grade de horário mostrando as disciplinas selecionadas 

Nesta região todas as disciplinas selecionadas são mostradas na grade, dando uma visão geral de como ficará a 

distribuição semanal das disciplinas. Pode ocorrer ainda uma situação de conflito entre duas ou mais 

disciplinas ofertadas, que é a coincidência de horários. Os conflitos são mostrados em destaque na grade. 

O sistema não deixa que seja confirmada uma rematricula se existirem horários em conflito. Portanto, se 

existir uma situação destas, o aluno deverá escolher as disciplinas de modo que não tenha nenhum conflito
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4a - turma não 

selecionada 

 

 

 

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4b - turma selecionada 

 

. 
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As mensagens de alerta que o sistema emite neste programa são: 

Alerta Quando ocorre O que fazer 

“A rematricula para o período letivo Graduação- 2013 - 1º 

semestre já foi realizada. Alterações nesta operação só 

poderão ser realizadas na época de ajuste de matriculas” 

Quando o aluno confirma a 

rematricula e retorna ao 

programa 

- 

“Você não está habilitado a fazer a rematrícula. Procure o 

setor de registros escolares para esclarecimentos” 

Quando o sistema detecta 

que o aluno está bloqueado 

O aluno deve procurar 

esclarecimentos junto ao 

SRE 

“Nenhum registro encontrado” 

Quando o sistema não 

encontra nenhuma disciplina 

para o aluno selecionar na 

rematricula 

O aluno deve procurar 

esclarecimentos junto ao 

SRE 

“Existem disciplinas já cursadas no Período Letivo Graduação- 

2013 - 1º semestre. Não é possível realizar a rematrícula em 

um Período Letivo com disciplinas cursadas ou em Períodos 

Letivos anteriores. Entre em contato com o setor de registros 

escolares” 

Quando o sistema sugere 

disciplinas que o aluno já 

cursou ou está cursando, para 

a rematricula 

O aluno deve alertar o 

SRE 

As disciplinas abaixo estão com as turmas cheias, por isso não 

foi possível realizar a sua matrícula. Você poderá matricular-se 

em outras turmas no período de ajuste 

Quando o sistema detecta 

que não existe mais vaga na 

turma selecionada pelo aluno 

O aluno deve esperar o 

período de ajustes e 

fazer solicitação de 

matricula na turma 

“Operação realizada com sucesso” 

Quando o sistema consegue 

matricular todas as disciplinas 

que o aluno selecionou 

- 

“Selecione pelo menos uma turma de todas as disciplinas 

apresentadas” 

Quando o sistema detecta 

que o aluno não selecionou 

uma turma das disciplinas 

apresentadas. Ele precisa 

estar com todas as disciplinas 

selecionadas para rematrícula 

- 

 

 

 


