
MANUAL DE MATRÍCULA
EICCG –Seção de Expediente Integrado das Coordenadorias dos Cursos de Graduação dos Centros de Ciências Rurais 



PRIMEIRAS AÇÕES...

Este manual de matrícula foi elaborado pela Secretaria Integrada de Graduação e tem por objetivo
orientar os estudantes do Campus UFSC de Curitibanos na renovação de matrícula a cada semestre. Para
realizar a renovação, o ESTUDANTE deverá ter em mãos:

O currículo do curso - em que aparecem as disciplinas a cursar por fase. Ainda, deve-se observar no
currículo a coluna de pré-requisitos, pois se a disciplina possuir pré-requisito, ele já deve tê-la cursado para
solicitá-la.

Os horários das aulas.

Para encontrar o CURRÍCULO do curso, o estudante deve acessar o ambiente do CAGR. O mesmo
deve ser feito para buscar os horários das aulas. Em CADASTRO de TURMAS, os horários estão dispostos

curso ou por campus. De posse das informações, o estudante pode acompanhar nas páginas seguintes
passo-a-passo de como proceder a renovação das matrículas no sistema CAGr.

Por fim, na UFSC, o estudante é responsável pela renovação de matrícula. Assim, é compromisso de
cada um não perder os prazos, proceder à renovação e consultar o resultado, pois a solicitação de matrícula

garante a vaga na disciplina. É necessário verificar o resultado!



Onde encontrar o Currículo do curso?
Entre em: www.cagr.ufsc.br > Aluno > Currículo do curso



Onde encontrar os horários das aulas?
Entre em www.cagr.ufsc.br > Aluno > cadastro de turmas



RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS NAS DISCIPLINAS

A matrícula é renovada a cada semestre pelo estudante no site do sistema de controle acadêmico
graduação – CAGr, <http://cagr.ufsc.br/>, de acordo com o calendário acadêmico. O período de renovação
matrícula compreende duas etapas:

etapa: Período em que a matrícula deve ser realizada no site. Nesta etapa, o estudante tem chance 
maior de garantir vaga na disciplina.

2ª etapa: Período de ajuste de matrícula on-line. O sistema abre novamente após resultado da primeira
etapa. É dada oportunidade ao aluno de ajustar a matrícula, caso ocorra alguma inconsistência.

Na renovação, o estudante pode formar de uma a três opções diferentes (escolhendo distintos
arranjos de disciplinas e horários). O sistema de Controle Acadêmico da Graduação (CAGr) executará
preenchimento das vagas nas disciplinas, na renovação de matrícula e no ajuste da mesma, obedecendo
ordem de prioridade prevista no artigo 42 da Resolução nº 17/Cun/1997.



Caso as disciplinas e horários escolhidos na primeira opção não ofereçam vagas suficientes à
matrícula dos estudantes de menor Índice de Matrícula-IM, os seus pedidos de matrícula passam a ser
processados pela segunda opção, e assim sucessivamente se as vagas estiverem ocupadas na segunda
opção.

Após o deferimento da renovação, o espelho de matrícula é mandado para o e-mail cadastrado
CAGr, e o número de vagas de todas as turmas é exposto no link cadastro de turmas do CAGr. Neste

momento, o sistema (on-line) é novamente aberto ao estudante para que efetue o ajuste de matrícula.
Então, ele poderá solicitar cancelamento ou inclusão de disciplinas em turmas com vagas nesta segunda
etapa.

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS NAS DISCIPLINAS



• 1° passo: ou diretamente pelo www.cagr.ufsc.br



2º Passo: Acesso do aluno no CAGr.



Clique no link “Matricula”



Clique em “iniciar”



Acesse o sistema.



Uma Observação:



Selecione

disciplina e

turma e clique

em solicitar

A disciplina 

solicitada

aparecer

aqui

Preencha sua grade



Manual de rematrícula

• Lembrando que as disciplinas do campus estão separadas por departamento sendo 

eles:

• ABF – Departamento de Agricultura, Biodiversidade e 
Florestas;

• BSU – Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única;

• CBA – Coordenadoria Especial de Ciências Biológicas e 
Agronômicas;

• CNS – Departamento de Ciências Naturais e Sociais



Se preferir, escolha

pelo código das 

disciplinas ou

Departamento

Se desejar encontre outras disciplinas



Verifique a carga horária mínima e máxima semanal permitida no curso pelo Currículo do Curso no
CAGr, pois a matrícula não será efetivada, caso a carga horária solicitada esteja abaixo ou acima do
permitido. Na tela de Matrícula, você poderá acompanhar isto.



• Outros  planos



Finalize e salve;

Caso o estudante repita o procedimento de rematrícula mais de uma vez, será considerado válido 

apenas o último pedido enviado.



• Confirmação



Fique atento!

• A efetivação da matrícula somente poderá ocorrer com a 
ausência de choques de horários e o cumprimento dos pré-
requisitos. (Art. 44, Res.17/CUn/1997)

• Se não for realizada a matrícula ou o trancamento nos 
prazos previstos no calendário acadêmico será considerado 
abandono de curso, desfazendo-se o vínculo do aluno com a 
Universidade (Art. 47, Res. 17/CUn/97)



Resultados
resultado da matrícula é visto no ESPELHO DE MATRÍCULA. Como o próprio nome diz, 

reflete as solicitações feitas pelo aluno.

e acordo com o calendário acadêmico, no espelho de matrícula o aluno verifica se a  
solicitação de matrícula foi atendida.

espelho de matrícula é formado por três itens:

PEDIDOS: Local onde aparecem as solicitações feitas em cada etapa. Na figura abaixo,
temos na coluna etapa: 1 e 2 . Estes números representam 1 - período de renovação de
matrícula e segunda etapa de ajuste de matrícula;

CONSISTÊNCIAS: Lugar onde mostra as disciplinas que não foram atendidas por algum
motivo. Na coluna mensagem, aparece o motivo descrito conforme exemplo abaixo: “Sem
vaga na turma”;

RESULTADOS: Neste espaço, encontram-se as disciplinas que foram deferidas, ou seja, as
disciplinas que o aluno conseguiu matrícula.



Espelho de matrícula



05 a 08 de Abril : 2ª Etapa de Matrículas On-Line
Resultado: 12 de Abril

Ajustes Excepcionais de matrículas:
Recebimento de Pedidos: 18 e 19 de Abril
Análise e Processamento: 20 a 22 de Abril

24 a 28 de Março: 1ª Etapa de Matrículas On-line
Resultado: 04 de Abril



Ajustes Excepcionais de Matrículas

Ultima 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
nas Etapas On-line. A etapa de ajustes
excepcionais será destinada somente a casos
excepcionais!



Contamos com o compromisso de todos para que tenhamos um período de matrícula 
tranquilo e organizado. Qualquer imprevisto, contate-nos antes do encerramento dos 

prazos!

Equipe da Secretaria Integrada de Graduação
Luana dos Santos Lopes
Rodney Cifro

Email: eiccg.cbs@contato.ufsc.br
Página: eiccg.curitibanos.ufsc.br

Fones: (48) 3721-2178 – Whatts
(48) 3721-2183


