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Prazos determinados pelos calendários 
acadêmicos UFSC 2018

• Primeira etapa online de rematrículas: 05 a 11/12/2017;

• Resultado da 1ª etapa de matrícula: 08/02/2018;

• Segunda etapa online de rematrículas: 09 a 14/02/2018;

• Resultado da 2ª etapa de matrícula: 22/02/2018;

• Período de ajustes excepcionais de matrícula: 26/02 a
02/03/2018 (realizados pessoalmente na Secretaria com
atendimento realizado conforme cronograma
específico deste setor).



Posso fazer minha rematrícula em 
qualquer uma das três etapas?

• Sim. Porém, as vagas oferecidas na segunda
etapa são aquelas que sobraram da primeira.
Assim como as vagas oferecidas na terceira
etapa são aquelas não preenchidas nas duas
anteriores. Ou seja, quanto mais tarde o(a)
estudante deixar para fazer sua rematrícula,
mais dificuldades irá encontrar para conseguir
sua vaga na(s) disciplina(s) desejada(s).















Que disciplinas escolher?



Que disciplinas escolher?



Que disciplinas escolher?



Que turma escolher?
Consulte o documento “CADASTRO DE TURMAS”, disponível no 
CAGR online.



Como interpretar o código de uma disciplina

• AGC: Ciências Agronômicas;

• CBV: Ciências Biológicas e Veterinárias;

• CNS: Ciências Naturais e Sociais;

• CRC: Ciências Rurais;

• EFL: Engenharia Florestal; e

• MVC: Medicina Veterinária.



Como interpretar o código de uma turma

• 551: Curso de Graduação em Ciências Rurais;

• 552: Curso de Graduação em Medicina Veterinária;

• 553: Curso de Graduação em Engenharia Florestal; e

• 555: Curso de Graduação em Agronomia.



Como interpretar o código do horário

• 2: segunda-feira;

• 3: terça-feira;

• 4: quarta-feira;

• 5: quinta-feira;

• 6: sexta-feira; e

• 7: sábado.



Critérios adotados para a classificação dos candidatos às vagas 
nas disciplinas (Resolução n.º 17/CUn/97, artigo 42)

O preenchimento das vagas nas disciplinas, na renovação de matrícula e no ajuste da
mesma, será realizado na seguinte ordem de prioridade, respeitado em cada caso o
índice de matrícula (IM):

I-A - aluno regular, do curso em que a turma está alocada, tendo por base o semestre de
ingresso via Processo Seletivo;

I - aluno do curso e do turno em que a turma está alocada e que não sofreu reprovação
anterior na disciplina requerida;

II - aluno do curso e do turno em que a turma está alocada e que foi anteriormente
reprovado, com frequência suficiente (FS), ou que cancelou a matrícula anteriormente;

III - aluno do mesmo curso, mas de outro turno e que foi anteriormente reprovado, com
frequência suficiente(FS);

IV - aluno do curso e do turno em que a turma está alocada e que foi reprovado
anteriormente, com frequência insuficiente (FI) na disciplina;

V - aluno de outro curso que possui a disciplina e que não sofreu reprovação anterior na
disciplina ou bloco de disciplinas requerido;

VI - aluno de outro curso que possui a disciplina em seu currículo, que foi anteriormente
reprovado com frequência suficiente (FS) na respectiva disciplina ou bloco de disciplinas,
ou que cancelou a matrícula anteriormente;

VII - aluno de outro curso que possui a disciplina em seu currículo e foi anteriormente
reprovado com frequência insuficiente (FI), na respectiva disciplina ou bloco de
disciplinas;

VIII - outros interessados, conforme estabelecido no art. 49 deste Regulamento.

















Conferindo os resultados dos meus pedidos



Contatos do RAADi

• E-mail: eiccg.cbs@contato.ufsc.br

• Telefones:
– (48) 3721-2183

– (48) 3721-2178

– (49) 2122-0302

– (49) 2122-0301


