
Informações úteis para o 

período de ajustes de 

matrículas on-line 



Data para Ajuste de 

Matrícula 

Dias 26 e 27 de 

agosto



Dicas para Ajuste de 

Matrícula 

Se todas as disciplinas que você estava 

matriculado(a) anteriormente forem 

disponibilizadas na modalidade não 

presencial você não precisa fazer nada, 

pois a matrícula 2020.1, feita em março, 

continua válida!



Dicas para Ajuste de 

Matrícula 

Se houver alguma disciplina que será 

ofertada, mas que você não deseja mais 

participar, aí sim você deverá fazer o 

ajuste de matrícula, via sistema CAGR 

(dias 26 e 27 de agosto) para solicitar a 

exclusão daquela disciplina específica.



Dicas para Ajuste de 

Matrícula 
Se houver alguma disciplina na qual você estava matriculado 

anteriormente, mas que agora não será ofertada na 

modalidade não presencial e você desejar incluir outra no 

lugar, você deverá verificar:

• Se a nova disciplina que você pretende incluir não possui 

pré-requisitos ou se você cumpriu o(s) pré-requisito(s) 

necessário (s); 

• Caso você não tenha o pré-requisito cumprido, deverá 

aguardar o ajuste excepcional de matrícula que acontecerá 

de 01 a 11 de setembro.



Dicas para Ajuste de 

Matrícula 

Haverá ainda oportunidade de inclusões e 

cancelamentos logo após os resultados dos 

ajustes pelo CAGR, mas é importante que você 

tente fazer os ajustes que entender necessários 

já nesta primeira etapa (26 e 27/8)! A etapa de 

ajustes excepcionais será destinada somente a 

casos excepcionais!



Lembrando o procedimento: 

Acesse o CAGR e clique na 

aba Aluno...



Faça seu Login



Clique na aba “Pedido de 

matrícula”



Você será direcionado para o 

sistema de matrícula



2020-1 24-08-2020



24-08-20202020/1



2020/1 24-08-2020

Após preencher seu plano, clique em “Confirmar 

Pedido” para salvar seu plano de matrícula. 





31 de agosto 

Resultado do ajuste de matrícula



Caso você ainda tenha alguma dúvida 

entre em contato conosco pelo e-mail:

eiccg.cbs@contato.ufsc.br

Você poderá enviar sua dúvida por e-mail 

ou agendar um atendimento em uma sala 

virtual. 

mailto:eiccg.cbs@contato.ufsc.br

