
Orientações para matrícula em 
componentes curriculares 

referente ao semestre 2016.1

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
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Antes de iniciar seu 
processo de matrícula 
em componentes, faça 
uma análise da sua 
situação acadêmica, 
levando em 
consideração

Componentes 
cursados

Componentes 
que faltam 

Componentes 
ofertados

Pré-requisitos



Você terá preferência 
em componentes

Do seu campus 
ou núcleo

Do seu curso

Do seu período

Da sua matriz 
curricular



Fique de olho!

Mesmo que não atenda a estas 
condições, você poderá escolher o 
componente para se matricular, 
entretanto ficará como segunda 
prioridade e deverá redobrar a 
atenção entrando no sistema nas 
etapas subsequentes para verificar se 
a matrícula no componente foi 
efetivada.



11 DE JULHO DE 
2016

(segunda-feira)
INÍCIO DAS MATRÍCULAS

APENAS PARA TRANCAMENTO



FASE 1 

DIA 11 DE JULHO DE 2016

(segunda-feira)
EXCLUSIVAMENTE PARA SOLICITAÇÃO DE 

TRANCAMENTO VOLUNTÁRIO DE PROGRAMA 
DE ESTUDOS

ESTA SOLICITAÇÃO SÓ SERÁ EFETIVADA AO 
FINAL DA FASE 4, CASO O DISCENTE NÃO  

REALIZE NENHUMA INCLUSÃO ATÉ A FASE 4



O que devo 
fazer?

Acessar

Efetuar o 
trancamento

FASE 1

ESTA SOLICITAÇÃO SÓ SERÁ EFETIVADA AO FINAL DA 
FASE 4, CASO O DISCENTE NÃO  REALIZE NENHUMA 

INCLUSÃO ATÉ A FASE 4. PORÉM, UMA VEZ EFETIVADA, 
NÃO PODERÁ MAIS SER DESFEITA



12 E 13 DE JULHO 
DE 2016

(terça-feira e quarta-feira )
FASE 2

O aluno poderá incluir qualquer componente previsto em sua 
matriz curricular, ofertado para o semestre letivo 2016.1



O que devo 
fazer?

Acessar

Fazer a 
inscrição nos 
componentes

Esperar o final da fase para 
verificar a efetivação das 

matrículas nos componentes

FASE 2



Não se preocupe em fazer a 
matrícula nos primeiros minutos 

no dia 12 de julho. 



Os critérios para ocupação de vagas nos 
componentes só serão executados no final da 
fase, ou seja, na noite do dia 13 (quarta-feira).



Recomendamos também que não deixe 
para o último minuto, pois você poderá 

encontrar congestionamento.



14 DE JULHO DE 2016 
(quinta-feira)

FASE 3 
O aluno poderá incluir qualquer componente previsto em sua 

matriz curricular, ofertado para o semestre letivo 2016.1, desde 
que haja vaga disponível, e não poderá excluir componentes 

em que  se encontre com confirmação de matrícula



O que devo 
fazer?

Acessar

Verificar se as matrículas nos 
componentes foram 

efetivadas

Se houver interesse, 
pode fazer matrícula em 

novos componentes

FASE 3



15 DE JULHO DE 2016 
(sexta-feira)

FASE 4 
O aluno poderá incluir qualquer componente previsto em sua 

matriz curricular, ofertado para o semestre letivo 2016.1, desde 
que haja vaga disponível, e não poderá excluir componentes 

em que se encontre com confirmação de matrícula



O que devo 
fazer?

Acessar

Verificar se as matrículas nos 
componentes foram 

efetivadas

Se houver interesse, 
pode fazer matrícula em 

novos componentes

FASE 4



ATENÇÃO

Ao final da fase 4, os discentes que não 
participaram da matrícula poderão ficar com os 
seguintes status:
TC – Trancamento compulsório para os que 
ainda tem este direito;
PD – Possível desligado (para os discentes que 
já receberam o benefício de TC).

Os ingressantes que não participaram da 
matrícula perderão o vínculo com a UERN.



FASE 5
01 A 12 DE AGOSTO
INÍCIO DAS AULAS

AJUSTE DE MATRÍCULA
Exclusiva para ajuste de matrícula, possibilitando 

ao aluno, incluir, trancar componente ou o 
programa de estudos 



ATENÇÃO

Esta fase de AJUSTE DE MATRÍCULA só será 
realizada de forma ONLINE e em tempo real.



O que devo 
fazer?

Acessar

Verificar se as matrículas nos 
componentes foram 

efetivadas

Se houver interesse, pode 
incluir, trancar componente ou o 

programa de estudos

FASE 5



FASE 6 

DIA 15 DE AGOSTO 
DE 2016

(segunda-feira)
Matrícula curricular, de forma automática, pela 

DIRCA, dos alunos especiais
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