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Solicitação de Matrícula - Semestre 2015.1

O que é?

É um processo do Sistema Acadêmico da UVA, onde as disciplinas são ofertadas
para que os alunos efetuem solicitações para as disciplinas que desejam cursar.

Quando ocorre?

O processo ocorre no início do semestre, entre 25/05/2015 e 29/05/2015, durando
5 dias.

O que acontece depois que a matrícula em uma disciplina é solicitada?

Após um aluno realizar uma solicitação de matrícula para uma disciplina ofertada,
esta solicitação entrará para uma fila de avaliação de solicitações, em função das vagas
disponíveis,  da  disciplina,  daprioridade  das  solicitações  e  da  disponibilidade  de
professores.

Após análise, a solicitação poderá ser aprovada ou negada.

Por isso, fique atento às situações das suas solicitações de matrícula pois, se todas
forem  negadas,  você  precisará  efetuar  o  Reajuste  de  Matrícula  ou  inserir  Matrícula
Institucional.  Se estes procedimentos não forem efetuados, a sua situação acadêmica
passará de "Cursando" para "Abandono".

O que acontece se eu não me matricular em nenhuma disciplina no semestre?

Caso não queira matricular-se em nenhuma disciplina no semestre atual, você tem
a opção de realizar a Matrícula Institucional, indo em "Menu → Matrícula Institucional".

No entanto, a não realização da matrícula ou matrícula institucional no semestre
atual, implicará na sua situação acadêmica de "Abandono".

E se eu tiver me esquecido de solicitar matrícula?

Nem tudo está perdido! No terceiro dia do Reajuste, em 10/06/2015, ocorrerá a
matrícula retardatária, onde alunos que se esqueceram de solicitar matrícula em 2015.1
poderão inserir as disciplinas às quais deseja cursar.

No entanto, vale ressaltar que, a essa altura, há chances das vagas das disciplinas
terem se esgotado. E se isso ocorrer, não será mais possível cursá-las neste semestre,
mesmo se anteriormente você tivesse prioridade na solicitação da disciplina.

Como eu faço a solicitação de matrícula?

Este manual contém instruções de como solicitar matrícula de disciplinas. Continue
lendo este documento para mais instruções.



Solicitação de Matrícula - Listagem de Disciplinas Ofertadas
Esta é a tela inicial da Solicitação de Matrícula, onde são listadas as disciplinas que

você inseriu.

Aqui, também é possível excluir solicitações de disciplinas, através do botão de
ação "Excluir" ( ), na linha correspondente à disciplina.

2.1. Página Principal

A  imagem  abaixo  ilustra  a  página  principal  de  listagem  de  solicitações  de
matrículas efetuadas:

Campo Tipo Descrição

Legenda de 

Horários ( )
Botão

Exibe, em uma janela, a legenda de horários. A exibição é feita
na forma de uma tabela que detalha os horários de cada letra 
(de "A" a "S").

Legenda de 

Prioridades ( )
Botão

Exibe, em uma janela, a legenda de prioridades. A exibição é 
feita na forma de uma tabela que descreve cada tipo de 
prioridade.

Disciplina Coluna de Tabela Exibe o nome da disciplina solicitada.

Curso Coluna de Tabela Exibe o curso da disciplina solicitada.

Período Coluna de Tabela Exibe o número do período da disciplina solicitada.

Fluxo Coluna de Tabela Exibe o fluxo da disciplina solicitada.

Carga Horária
(C. H.)

Coluna de Tabela Exibe a carga horária da disciplina solicitada, em horas/aula.

Turma Coluna de Tabela

Exibe a turma da disciplina solicitada. Caso existam duas ou 
mais ofertas diferentes de uma mesma disciplina em um 
mesmo curso, cada uma dessas ofertas é dividida em turmas, 
assim podendo haver turma 1, turma 2, etc.



Campo Tipo Descrição

Turno Coluna de Tabela
Exibe o turno da disciplina solicitada, se é manhã, tarde, noite 
ou integral (podendo ocupar mais de um turno).

Modalidade Coluna de Tabela
Exibe a modalidade da disciplina solicitada, se esta é 
presencial ou à distância (EAD).

Horário Coluna de Tabela

Exibe o(s) horário(s) das aulas da disciplina solicitada. Cada 
horário é composto de um número, e uma ou mais letras. O 
número simboliza o dia da semana, enquanto que as letras 
simbolizam o horário inicial e final das aulas. A legenda de 
horários contém mais detalhes sobre este campo.

Prioridade Coluna de Tabela

Exibe a prioridade da disciplina solicitada. Em uma disciplina, 
caso ocorra do número de solicitações de matrícula ser maior 
que a sua lotação, o sistema montará uma fila de solicitações, 
onde para decidir quais serão aceitas ou negadas, sua 
prioridade será utilizada como critério de desempate. Para 
cada disciplina solicitada, quão maior for a prioridade, maiores 
as chances de sua posição na fila subir. A legenda de 
prioridades contém mais detalhes sobre este campo.

Situação Coluna de Tabela

Exibe a situação desta solicitação de matrícula na disciplina. 
Os valores possíveis são:

•  Aguardando processamento na PROGRAD;

•  Aceito;

•  Negado.

Ações – Excluir

( )
Botão

Exclui a solicitação de matrícula, quando clicado. O sistema 
solicitará uma confirmação final, antes de realizar a operação.

Voltar Botão Volta à página inicial do Módulo Aluno.

Inserir Disciplina

( )
Botão

Direciona à página de inserir disciplinas a serem solicitadas na
matrícula.

2.2. Legenda de Horários

A legenda de horários  é  exibida  em uma janela  ao clicar  no  botão
situado acima da listagem de disciplinas solicitadas. Aqui são listados todos
os horários:



Campo Tipo Descrição

"X" cinza acima da 
janela

Botão Fecha a janela de legenda de horários.

Legenda de 
Horários

Tabela
Exibe informações das letras dos horários das disciplinas. Para
cada letra, é exibido seus horários.

Letra Coluna de Tabela
Exibe a letra do horário. As letras vão de A até S, com cada 
letra equivalendo a 50 minutos.

Horário Inicial Coluna de Tabela Exibe o horário inicial desta letra.

Horário Final Coluna de Tabela Exibe o horário final desta letra.

OK Botão Fecha a janela de legenda de horários.

2.3. Legenda de Prioridades

A legenda de prioridades é exibida em uma janela ao clicar no botão
situado acima da listagem de disciplinas solicitadas. Aqui, são listadas todas
as prioridades:

Campo Tipo Descrição

"X" cinza acima da 
janela

Botão Fecha a janela de legenda de prioridades.

Legenda de 
Prioridades

Tabela
Exibe informações dos números de prioridade das solicitações 
de matrícula, bem como seu significado.

Prioridade Coluna de Tabela
Exibe o número da prioridade. Quão maior o número, maiores 
as chances de ocupar vaga em disciplinas ofertadas.

Significado Coluna de Tabela
Exibe o significado desta prioridade. Quão mais significativa a 
prioridade for, maior seu número.



Solicitação de Matrícula - Inserção de Disciplinas Ofertadas
Esta é a tela de inserção de disciplinas para solicitar matrícula.

Aqui,  é  possível  visualizar  todas  as  disciplinas  ofertadas  nesse  semestre,
agrupando-as  por  curso  e,  para  cada  disciplina,  exibindo  informações  como:  horário,
lotação, período, etc.

3.1. Página Principal

A imagem abaixo ilustra a página principal de inserção de ofertas:

Campo Tipo Descrição

Curso Campo de Seleção

Selecione  o  curso  ao  qual  deseja  visualizar  disciplinas  a  serem
inseridas  na  sua  solicitação  de  matrícula.  Útil  para  visualizar
disciplinas  de  outros  cursos.  A tabela  de  listagem  de  disciplinas
ofertadas  é  automaticamente  atualizada,  ao  alterar  o  valor  deste
campo.

Voltar ( ) Botão
Retorna à página anterior. Vale ressaltar que, ao sair desta página,
dados preenchidos não serão salvos, a menos que você clique no
botão "Solicitar Matrícula".

Exibir Disciplinas 
Não Cursadas ( )

Botão
Exibe, em uma janela, todas as disciplinas do seu fluxo que ainda
não foram cursadas.

Ocultar Ofertas já 

Cursadas ( )
Botão

Clique  para  ativar/desativar.  Quando  ativado,  todas  as  ofertas  de
disciplina  que  já  foram  cursadas  em  semestres  anteriores,  são
ocultadas da listagem. Seu propósito é filtrar a listagem de ofertas,
de modo a exibir apenas disciplinas não cursadas pelo aluno.



Campo Tipo Descrição

Ocultar Ofertas Não
Equivalentes ( )

Botão

Clique para ativar/desativar. Quando ativado, todas as ofertas que
não possuem equivalência com nenhuma disciplina do seu fluxo, são
ocultadas da listagem. Seu propósito é filtrar a listagem de ofertas,
de modo a exibir apenas ofertas de disciplinas equivalentes às do
seu fluxo. Útil para procurar ofertas equivalentes em outros cursos.

Exibir Ofertas 

Selecionadas ( )
Botão

Exibe,  em  uma  janela,  todas  as  ofertas  de  disciplina  que  você
selecionou.  Ao  lado  do  ícone,  é  exibida  a  quantidade  de  ofertas
selecionadas.

Solicitar Matrícula Botão

Confirma  solicitação  de  matrícula  das  ofertas  de  disciplina
selecionadas  na  listagem.  Vale  ressaltar  que,  após  clicar  neste
botão, o sistema processará todas as solicitações, uma após a outra,
e avisará detalhadamente quais foram inseridas ou não, exibindo o
motivo.

Listagem de 
Disciplinas 
Ofertadas

Tabela
Exibe  todas  as  disciplinas  ofertadas  neste  semestre,  para  você
selecionar  quais  deseja  solicitar  matrícula.  As  disciplinas  são
ordenadas por período e nome.

Status Coluna de Tabela

Exibe o status desta disciplina, em relação ao seu fluxo. Os valores
possíveis são:

• Pertence ao seu fluxo ( );

• É equivalente a alguma disciplina do seu fluxo ( );

• Não é equivalente a nenhuma disciplina do seu fluxo ( ).

Caixa de Seleção 
da Oferta

Caixa de Seleção

Marque esta caixa de seleção para inserir esta oferta de disciplina na
sua  solicitação  de  matrícula.  Caso  você  já  tenha  cursado  esta
disciplina,  o campo é substituído pelo status "Você já cursou esta
disciplina ou alguma equivalente ( )".

Período Coluna de Tabela Exibe o número do período da disciplina ofertada.

Disciplina Coluna de Tabela Exibe o nome da disciplina ofertada.

Fluxo Coluna de Tabela Exibe o fluxo da disciplina ofertada.

Carga Horária
(C. H.)

Coluna de Tabela Exibe a carga horária da disciplina ofertada, em horas/aula.

Professor Coluna de Tabela
Exibe o nome do(s) professor(es) que possivelmente lecionará(ão)
aulas nesta oferta de disciplina.

Turma Coluna de Tabela

Exibe a turma da disciplina ofertada.  Caso existam duas ou mais
ofertas diferentes de uma mesma disciplina em um mesmo curso,
cada uma dessas ofertas é dividida em turmas, assim podendo haver
turma 1, turma 2, etc.

Turno Coluna de Tabela
Exibe o turno do fluxo da disciplina ofertada, se é manhã, tarde, noite
ou integral (podendo ocupar mais de um turno).

Modalidade Coluna de Tabela
Exibe a modalidade da disciplina ofertada, se esta é presencial ou a
distância (EAD).

Horário Coluna de Tabela

Exibe o(s) horário(s) das aulas da disciplina solicitada. Cada horário
é  composto  de  um  número,  e  uma  ou  mais  letras.  O  número
simboliza o dia da semana, enquanto que as letras simbolizam o
horário inicial e final das aulas.

Lotação Coluna de Tabela Exibe a quantidade de vagas ofertadas para esta disciplina.

Solicitaram Coluna de Tabela
Exibe a quantidade de solicitações de matrícula para esta oferta de
disciplina, até o presente momento.



Campo Tipo Descrição

Voltar Botão
Retorna à página anterior. Vale ressaltar que, ao sair desta página,
dados preenchidos não serão salvos, a menos que você clique no
botão "Solicitar Matrícula".

Solicitar Matrícula Botão

Confirma  solicitação  de  matrícula  das  ofertas  de  disciplina
selecionadas  na  listagem.  Vale  ressaltar  que,  após  clicar  neste
botão, o sistema processará todas as ofertas, uma após a outra, e
avisará  detalhadamente  quais  foram inseridas  ou não,  exibindo  o
motivo.

3.2. Listagem de Ofertas de Outros Cursos

A listagem de ofertas de outros cursos é constituída de uma tabela situada abaixo
do campo "Curso". Nesta tabela, são listadas todas as ofertas que você selecionou e que
não sejam do curso exibido no campo "Curso".

Vale ressaltar que esta listagem é visível apenas se você tiver selecionado pelo
menos uma disciplina de outro curso.

Campo Tipo Descrição

Ofertas de Outros 
Cursos

Tabela Lista as ofertas selecionadas de outros cursos.

Disciplina Coluna de Tabela Exibe o nome da disciplina.

Curso Coluna de Tabela Exibe o curso da disciplina.

Período Coluna de Tabela Exibe o número do período da disciplina.

Carga Horária 
(C.H.)

Coluna de Tabela Exibe a carga horária da disciplina, em horas/aula.

Turma Coluna de Tabela

Exibe a turma da disciplina. Caso existam duas ou mais 
ofertas diferentes de uma mesma disciplina em um mesmo 
curso, cada uma dessas ofertas é dividida em turmas, assim 
podendo haver turma 1, turma 2, etc.

Turno Coluna de Tabela
Exibe o turno do fluxo da disciplina, se é manhã, tarde, noite 
ou integral (podendo ocupar mais de um turno).

Modalidade Coluna de Tabela
Exibe a modalidade da disciplina, se esta é presencial ou a 
distância (EAD).

Horário Coluna de Tabela

Exibe o(s) horário(s) das aulas da disciplina. Cada horário é 
composto de um número, e uma ou mais letras. O número 
simboliza o dia da semana, enquanto que as letras simbolizam
o horário inicial e final das aulas.



3.3. Listagem de Disciplinas Não Cursadas

A listagem de disciplinas não cursadas é exibida em uma janela ao
clicar no botão situado acima da tabela de listagem de ofertas de disciplinas.

Aqui, são listadas todas as disciplinas que você ainda não cursou, sendo possível
também buscar por ofertas equivalentes.

Campo Tipo Descrição

"X" cinza acima da 
janela

Botão Fecha a janela de disciplinas não cursadas.

Disciplinas não 
Cursadas

Tabela
Lista todas as disciplinas ainda não cursadas pelo aluno. As
disciplinas são ordenadas pelo seu período e nome.

Período Coluna de Tabela Exibe o número do período da disciplina.

Disciplina Coluna de Tabela Exibe o nome da disciplina.

Ações - Buscar Ofertas 
Cadastradas para esta 
Disciplina ou 
Equivalentes ( )

Coluna de Tabela
Quando clicado,  exibe  todas  as  possíveis  ofertas  para  esta
disciplina, seja esta igual ou equivalente.



3.3.1. Listagem de Disciplinas Não Cursadas - Ofertas Equivalentes Disponíveis

A busca por ofertas equivalentes disponíveis é acionada ao clicar na ação "Buscar
Ofertas", na listagem de disciplinas não cursadas. ( )

Aqui, são listadas todas as ofertas disponíveis para esta disciplina, seja a oferta
igual ou equivalente. Também é possível selecionar a oferta, para inserir na solicitação de
matrícula.

Campo Tipo Descrição

"X" cinza acima da 
janela

Botão Fecha a janela de disciplinas não cursadas.

Ofertas 
Equivalentes 
Disponíveis

Tabela
Exibe todas as ofertas equivalentes disponíveis para esta 
disciplina.

Status Coluna de Tabela

Exibe o status desta disciplina, em relação ao seu fluxo. Os 
valores possíveis são:

• Pertence ao seu fluxo ( );
• É equivalente a alguma disciplina do seu fluxo ( ).

Caixa de Seleção 
da Oferta

Caixa de Seleção
Marque esta caixa de seleção, para inserir esta oferta de 
disciplina na sua solicitação de matrícula.

Disciplina Coluna de Tabela
Exibe informações da disciplina ofertada. Aqui, são exibidas 
informações como: curso, fluxo, disciplina, turma, horário, 
professor e lotação.

Voltar Botão Retorna à listagem de disciplinas não cursadas.



3.4. Listagem de Ofertas Selecionadas

A listagem de ofertas selecionadas é constituída de uma janela, exibida
ao  clicar  no  botão  situado  acima  da  tabela  de  listagem  de  ofertas  de
disciplinas.

Aqui, são listadas todas ofertas que você selecionou no formulário de inserção de
disciplinas ofertadas, independente do curso.

Campo Tipo Descrição

"X" cinza acima da 
janela

Botão Fecha a janela de ofertas selecionadas.

Ofertas 
Selecionadas

Tabela
Lista todas as ofertas selecionadas no formulário de inserção. 
As disciplinas são exibidas na ordem em que foram 
selecionadas.

Informações da 
Oferta

Linha da Tabela

Exibe informações detalhadas da oferta selecionada. Para 
cada oferta, são exibidas as seguintes informações:

• Curso;
• Fluxo;
• Disciplina;
• Turma;
• Horário;
• Professor;
• Lotação;
• Carga Horária.
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