
Tutorial para Procedimentos 
de  Rematrículas

Expediente Integrado das Coordenadorias dos Cursos de Graduação



• CNS – Departamento Ciências Naturais e Sociais

• BSU – Coordenadoria de Biociência e Saúde 
Única

• CBA – Coordenadoria Especial de Ciências 
Biológicas e Agronômicas

• ABF – Departamento de Agricultura, 
Biodiversidade e Florestas

Como interpretar o código de uma 
disciplina?

CNS 7115 – Metodologia da Pesquisa
Código Nome

Departamento

Sequência Numérica



Como interpretar o código do 
horário?

• 2: segunda-feira;

• 3: terça-feira;

• 4: quarta-feira;

• 5: quinta-feira;

• 6: sexta-feira; e

• 7: sábado.



Como interpretar o código de uma 
turma?

• 552: Curso de Graduação em Medicina Veterinária;

• 553: Curso de Graduação em Engenharia Florestal; e

• 555: Curso de Graduação em Agronomia.



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.



Cronograma

• O processo de rematrícula segue o calendário acadêmico, é muito importante
que todos os alunos tenham acesso ao calendário para estar ciente dessas
datas;

• O processo de rematrícula é dividido em três etapas, a primeira e segunda etapa
são on-line. O aluno deverá participar das etapas de acordo a sua necessidade
em montar sua grade de horário;

• Na 1ª etapa o aluno seleciona as disciplinas que tem pretensão de cursar, e
aguarda o resultado da sua solicitação;

• Na 2ª etapa, o aluno poderá fazer ajustes na sua grade de horário, caso não
tenha conseguido realizar tudo na primeira etapa, e aguarda o resultado da sua
solicitação;

• A 3ª etapa é chamada de Ajustes Excepcionais de Matrícula, é destinada a
ajustes que o aluno não conseguiu fazer nas etapas anteriores. Essa etapa é
realizada presencialmente, o aluno solicita seu ajuste e a coordenação do curso
executa, conforme a disponibilidade de vagas nas turmas.



Como fazer minha 
Rematrícula?



Acessar o CAGR 



No menu lateral você terá 
acesso ao:

• Currículo do Curso, para
consultar as disciplinas
relativas a sua fase e aos
pré-requisitos exigidos;

• Cadastro de Turma, para
consultar o horário, local e
número de vagas oferecidas
por turma das disciplinas.

Consulte seu currículo e o cadastro de turmas



Para gerar um cadastro de turmas, 
preencha os campos com os dados 
solicitados e clique em Gerar 
Relatório.
O documento gerado será baixado 
no seu computador. 

Gerando o Cadastro de Turmas



Na aba Pedido de Matrícula: Clique no Botão: Matrícula 



Você será direcionado para o sistema de Rematrícula, efetue 

sua autenticação novamente. 



Esta é a interface que vocês irão acessar e selecionar as disciplinas a 

serem incluídas na sua solicitação de matrícula.



É muito importante que você preencha os três planos!!!



Remoção de uma disciplina previamente selecionada: 



Finalizando a solicitação de matrícula: 



Confirmação de Pedidos de Matrícula: 

Importante:
Você ainda não esta 

matriculado das 
disciplinas, deverá 

ficar atendo as datas 
de resultado das 

solicitações!!!



Resultado: 

Você irá acompanhar o 
resultados das suas 
solicitações, pelo CAGR, no 
campo ESPELHO DE 
MATRÍCULA. 



Contato

E-mail: eiccg.cbs@contato.ufsc.br

Telefone: (48) 3721-2178

Site: eiccg.curitibanos.ufsc.br


