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Matrículas no SIGA:

▪ 1ª fase - 22 a 24/09

▪ 2ª fase (ajuste pelos acadêmicos) - 02 a 05/10

▪ 3ª fase (ajuste pelos coordenadores) - 08 a 21/10

▪ Matrícula em disciplina com vagas ociosas (“Cestão”) - 22/10

** TCCs de Ciências Exatas: inscrição de 22/09 a 12/10/2021



Links importantes:

INSCRIÇÃO TCC (22/09 a 12/10):
Formulário para inscrição TCC:
https://forms.gle/M53FCsdae8d7zkQY9

AJUSTE DE MATRÍCULA PELOS COORDENADORES (08 a 21/10):
Formulário de pedidos: https://forms.gle/6H63DYaRaRgs8XK26

Planilha de acompanhamento:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-
BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing

https://forms.gle/M53FCsdae8d7zkQY9
https://forms.gle/6H63DYaRaRgs8XK26
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing


MATRÍCULA - 1ª FASE

▪ Data: 22 a 24/09

▪ Importante acessar o plano departamental para solicitar matrícula
nas turmas com vagas para o 65A (Ciências Exatas) ou 99A
(Disciplinas Opcionais)

▪ Plano departamental:



MATRÍCULA - 1ª FASE

IMPORTANTE:

▪ Montar sua grade:
▪ Consultar as disciplinas:

https://www.ufjf.br/cienciasexatas/informacoes-aos-discentes/estrutura-curricular/

▪ Verificar pré-requisitos e horários;

▪ Consultar as disciplinas que possui e as que faltam no SIGA:
▪ Acadêmico >> Aluno >> Análise de currículo

▪ Verificar reserva de vagas;
▪ Acadêmico >> Consultas >> Plano departamental

▪ Verificar disciplinas que devem ser cursadas juntas (Ex: DCC013 e DCC107)

https://www.ufjf.br/cienciasexatas/informacoes-aos-discentes/estrutura-curricular/


MATRÍCULA - 1ª FASE

▪ Exemplo: disciplina FIS122

▪ Turma A, B: há reserva de vagas SOMENTE para CDARA  não pedir

▪ Turmas C, D, E e G: não há reserva de vagas para o 65A  poderá pedir
no ajuste

▪ Turma F: há reserva de vagas para o 65A  ver horário e pode pedir



MATRÍCULA - 1ª FASE

▪ Exemplo: disciplina FIS122

Reserva de vagas para CDARA

Há reserva de vagas para 65A - Ciências Exatas 
ou 99A - Disciplinas Opcionais

Vagas reservadas para outros cursos 
(exceto CDARA), pedir na 2ª fase e/ou 

ajuste



MATRÍCULA - 1ª FASE

▪ Atenção:

▪ Disciplinas que devem ser matriculadas em conjunto:
▪ importante verificar no plano departamental a turma com

reserva para o 65A

• DCC013 - Estrutura de Dados - Turma B
• DCC107 - Laboratório de Programação II - Turma A

• ADE103 - Políticas Públicas e gestão do espaço escolar - Turma C
• EDU147 – Prática em Pol. Púb. e gestão do espaço escolar - Turma C



MATRÍCULA - 1ª FASE

▪ O que o SIGA apresenta para o discente?

▪ Uma sugestão de matrícula em turmas das disciplinas, tendo em vista as
vagas existentes para seu curso e os pré-requisitos cursados por ele, não
permitindo coincidência de horários;

▪ Uma relação com todas as turmas de disciplinas nas quais a
Coordenação tem vaga e cujos pré-requisitos tenham sido cumpridos,
mostrando o quantitativo de vagas existentes para sua Coordenação em
cada turma, os horários e o número de solicitações realizadas até aquele
momento (vide próximo slide).



MATRÍCULA - 1ª FASE

Turmas para o 65A
Vagas Disponíveis | Vagas Solicitadas



MATRÍCULA - 1ª FASE

▪ Para incluir outras turmas, ir em “Inclusão de Turmas Extras”

▪ Lembrar de incluir disciplinas que tenham reservas para o 65A
(Ciências Exatas) ou 99A (Disciplinas Opcionais) – consultar o plano
departamental

Inclusão de Turmas extras
Consultar Plano Departamental



1ª Análise de matrícula CGCO

▪ Feita segundo critérios estabelecidos pelo RAG (art. 24):
▪ 1° - não repetentes;

▪ 2° - reprovados por aproveitamento ou que tenham trancado a
atividade acadêmica;

▪ 3° - reprovados por infrequência;

▪ É utilizado o IRA como critério de classificação dentro de cada um
dos grupos anteriores.

▪ Data: 30/09 e 01/10



▪ Refazer a sua grade de acordo com as matrículas confirmadas e as
disciplinas que tenha interesse (ver slide 4)

1ª Análise de matrícula CGCO

Matrículas já confirmadas



▪ Ajuste de matrícula pelos acadêmicos, que pode acrescentar pedidos;

▪ Data: 01 A 05/10

▪ Acrescentar disciplinas que tenham reservas de vagas para o 65A ou
disciplinas opcionais (99A);

▪ Caso solicite disciplinas com reserva para outros cursos, o seu pedido
será negado na 2ª análise de matrícula CGCO mas irá compor os
pedidos iniciais da planilha de ajuste pelo coordenador – ver 3ª fase de
matrícula (slide 17)

MATRÍCULA - 2ª FASE



2ª Análise de matrícula CGCO

▪ Mesmos critérios da 1ª análise: estabelecidos pelo RAG
(art. 24):
• 1° - não repetentes;

• 2° - reprovados por aproveitamento ou que tenham trancado a
atividade acadêmica;

• 3° - reprovados por infrequência;

• É utilizado o IRA como critério de classificação dentro de cada
um dos grupos anteriores.

▪ Data: 06 e 07/10

▪ Os pedidos negados irão compor os pedidos iniciais da planilha de
ajuste pelo coordenador



MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

▪ Data: 08 a 21/10

▪ Pegamos os pedidos indeferidos da 2ª fase da matrícula e inserimos
na

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE AJUSTE



MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

O que o discente deve realizar?

1. Entrar na planilha de acompanhamento

▪ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-
BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing

2. Localizar seus pedidos para não repeti-los.

ATENÇÃO:
▪ Pedidos repetidos anulam os anteriores, OU SEJA, se você repetir o

seu pedido, o último pedido é que será analisado

▪ Pedidos repetidos são pedidos de mesma disciplina e mesma turma

▪ Turmas diferentes NÃO são pedidos repetidos e DEVEM ser realizados
em um novo pedido

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing


MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

O que o discente deve realizar?

3. Fazer o pedido no formulário:

https://forms.gle/6H63DYaRaRgs8XK26

https://forms.gle/6H63DYaRaRgs8XK26


MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

O que o discente deve realizar?

4. Fazer 1 pedido por turma. Exemplo:

 Pedido 1 – MAT123 – TURMA A
 Pedido 2 – MAT123 – TURMA B
 Pedido 3 – MAT123 – TURMA G

5. Nas observações, colocar ordem de preferência. Exemplo:

 Pedido 1 – Preferência: MAT123-G, MAT123-A, MAT123-B
 Pedido 2 – Preferência: MAT123-G, MAT123-A, MAT123-B
 Pedido 3 – Preferência: MAT123-G, MAT123-A, MAT123-B



MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

O que o discente deve realizar?

6. Saiba usar o campo observações:

 Colocar ordem de preferência;

 Troca de turma (quando já estiver matriculado na disciplina, mas em
outra turma)

 Coincidências de horários. Exemplo: desmatricular XXX123-A se
conseguir a vaga
IMPORTANTE:
* Se coincidir horário e não houver nenhuma observação, a matrícula

não será realizada
* o discente é responsável por conferir se haverá coincidência de

horário e, por isso, não iremos fazer essa verificação!



MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

O que o discente deve realizar?

7. Acompanhar o pedido na planilha de acompanhamento:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-
BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing

Os pedidos realizados no formulário irão para a planilha em até 2 dias úteis.

Se você fez o seu pedido na sexta-feira, dia 08/10, o prazo para o seu pedido
aparecer na planilha de acompanhamento é até a terça-feira, dia 12/10.

Se você fez seu pedido neste intervalo, não envie e-mails ou faça novos
pedidos. Aguarde.

ATENÇÃO:
 Pedido repetido (mesma disciplina e mesma turma) cancela pedidos

anteriores

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing


MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

▪ NÃO HÁ COMO PEDIR VAGA CDARA

▪ Disciplinas com vagas que não sejam das Coordenações
Engenharias ou do ICE só serão realizadas no “Cestão”

*Somente disciplinas eletivas (reservadas para Cursos fora da
Engenharia/ICE): o aluno poderá solicitar a transferência da vaga
diretamente à Coordenação do curso que possui a vaga e nos avisar
por e-mail – vamos inserir na observação!

▪ No período de ajuste de matrícula, não realize o trancamento de
disciplinas, peça o cancelamento pelo formulário.

▪ Não atenderemos pedidos por e-mail, por favor, não insistir!



MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

Entenda a SITUAÇÃO do seu pedido na planilha:



MATRÍCULA - 3ª FASE - AJUSTE 
PELOS COORDENADORES

Entenda a SITUAÇÃO do seu pedido na planilha:

A. Verde: pedido atendido;

B. Vermelho: pedido não atendido – ver observações;

C. Branco: pedido acabou de chegar e será analisado – AGUARDAR;

D. Amarelo: vaga foi pedida – há relativamente muitas vagas e chances
de conseguir – AGUARDAR;

E. Laranja: vaga foi pedida – há relativamente poucas vagas e poucas
chances de conseguir – AGUARDAR ou refazer o pedido em outra
turma;

F. Azul: requer análise do coordenador – ver observações ou contato
por e-mail – AGUARDAR;

G. Roxo: vagas fora da Engenharia ou ICE – Aguardar “Cestão” – LIMITE:
XX DISCIPLINAS. *Somente disciplinas da Educação (EDU, ADE): o
aluno poderá solicitar a transferência da vaga e nos avisar por e-mail



AJUSTE FINAL - CESTÃO
▪ Data: 22/10/2021

▪ No último dia - “CESTÃO”
• Matrícula em disciplinas com vagas ociosas, realizada pelos

Coordenadores;
• A maioria das vagas restantes estará disponível para todos os

cursos;
• A Coordenação de Curso faz as matrícula a partir dos pedidos na

planilha;
• Enviamos e-mail após o tratamento dos pedidos da planilha para

finalizarmos o ajuste.

▪ Após feito o tratamento dos pedidos da planilha, serão aceitos 
pedidos por e-mail. Pedidos feitos após às 13 horas serão tratados 
no próximo dia útil, se o SIGA permanecer aberto.

▪ No período de ajuste de matrícula, não realize o trancamento de 
disciplinas, peça o cancelamento pelo formulário.



Datas Importantes:
• Matrículas no SIGA:

• 1ª fase - 22 a 24/09

• 2ª fase (ajuste pelos acadêmicos) - 02 a 05/10

• 3ª fase (ajuste pelos coordenadores) - 08 a 21/10

• Matrícula em disciplinas com vagas ociosas (“Cestão”) – 22/10

• Início das aulas do 2º semestre de 2021 (2021/3): 18/10/2021

• Pedidos de aproveitamento de estudos (dispensa, equivalência, 
cômputo de opcionais) na Central de Atendimento: 18/10 a 12/11 
(https://www2.ufjf.br/cat/servicos/graduacao/aproveitamento-de-
estudos)

• Inscrição para Colação de Grau – 2021/3 no SIGA: 22 a 26/11

• Como fazer sua contagem: Acessar o perfil 65A no SIGA e ir em 
Acadêmico >> Aluno >> Análise de currículo

• Último dia para trancamento de disciplina no SIGA: 26/11

• Outras informações ver calendário acadêmico: 
https://www2.ufjf.br/prograd/institucional/calendarios-academicos/

https://www2.ufjf.br/cat/servicos/graduacao/aproveitamento-de-estudos
https://www2.ufjf.br/prograd/institucional/calendarios-academicos/


Links importantes:

INSCRIÇÃO TCC (22/09 a 12/10): 

• Formulário para inscrição TCC: 
https://forms.gle/M53FCsdae8d7zkQY9

•

AJUSTE DE MATRÍCULA PELOS COORDENADORES (08/10 A 21/10):

• Formulário de pedidos: https://forms.gle/6H63DYaRaRgs8XK26

• Planilha de acompanhamento:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-
BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing

•

FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR:

• Caso precise flexibilizar alguma atividade (a flexibilização de 
disciplinas é automática, não necessita solicitar a flexibilização)

• Formulário: https://forms.gle/HFDKL9YXafktAeLV7

https://forms.gle/M53FCsdae8d7zkQY9
https://forms.gle/6H63DYaRaRgs8XK26
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BclUA_gXYKiw-BKNvNLrKnIRujk3oetNRB7Gpa_HBV4/edit?usp=sharing
https://forms.gle/HFDKL9YXafktAeLV7


Outras informações 
importantes

• Manter e-mail atualizado no SIGA;

• Criar conta no iNtegra (https://oauth.integra.nrc.ice.ufjf.br/login)
• → e-mail @ice.ufjf.br;
• → realizar escolha curso 2º ciclo;
• → informações.

• Dúvidas, informações: coord.cienciasexatas@ice.ufjf.br;

• Acessar regularmente o site do curso: 
https://www.ufjf.br/cienciasexatas/

• Conhecer a estrutura do curso, o PPC → disponível no site

https://oauth.integra.nrc.ice.ufjf.br/login
mailto:coord.cienciasexatas@ufjf.edu.br
mailto:coord.cienciasexatas@ice.ufjf.br
https://www.ufjf.br/cienciasexatas/


• Matrícula em disciplina

RAG artigo 1º, inciso XXV
“Ato de responsabilidade da discente ou do discente, realizado a
cada período letivo em datas estabelecidas no calendário
acadêmico, que a vincula ou o vincula a determinada disciplina”


