Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE
Câmara de Ensino de Graduação - CEG

RESOLUÇÃO Nº 019/2012

Regu lamenta
a
operacion ali zação
da
mat rí cu la em discip lina a cada semest re.

A

PRÓ-REITORA

DE

ENSINO

DE

GRADUAÇÃO

DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS E PRESIDENTE DA CÂMARA DE
ENSINO DE GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições estatutárias,

CONSIDERANDO o que dispõe o art igo 39, inciso I do
Regiment o Geral da Univer sidade Federal do Amazonas;

CONSIDERANDO o Art igo 105 do Regiment o Geral dest a
Universidade que t rat a dos direit os e deveres dos discent es;

CONSIDERANDO a necessidade de apr imorar o processo da
mat r ícula em disciplina a cada semest re;

CONSIDERANDO os relat os e as so lic it ações feit as por grande
part e das Unidades Acadêmicas da UFAM visit adas pela P ROEG, que
indicavam, desde 2010, a necessidade da supressão da mat r ícula aut omát ica e
do ajust e de mat r ícula fe it o pelos Coordenadores de curso;

CONSIDERANDO que as nor mas int er nas em vigor referent es à
operacio nalização da o fert a e da mat r ícula em disciplina a cada semest re
est ão baseadas em Regiment o ant igo carecendo de at ualização;
CONSIDERANDO que o S isca – S ist ema de Cont role Acadêmico
não é mais ut ilizado, havendo necessidade de adequação ao no vo S ist ema
Int egrado de Ensino – SIE;
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RESOLVE:

Artigo 1º. A cada per ío do let ivo, em dat a fixada no Calendár io
Acadê mico,

o

discent e

deverá

efet uar

mat r ícula

em

disciplina( s)

obr igat ória( s) e/ou opt at iva( s) para fins de int egralização dos crédit os e carga
horár ia definidos no Projet o Pedagógico do Curso.

§ 1º. O responsável diret o pela execução da so lic it ação de mat r ícula e m
disciplina é o próprio aluno.

§ 2º. O aluno poderá consult ar o coordenador do curso quant o à esco lha
de disciplina, t endo em vist a o curr ículo do curso, a ofert a do período, a
co mpat ibilidade horár ia e o número máximo de crédit os per mit idos par a
mat r ícula no per íodo.

§ 3º. Excepcio nalment e, para alunos aprovados nos Processo Selet ivo
Co nt ínuo, Macro Verão e no S ist ema de S eleção Unificada – SISU a mat r ícula
será aut o mát ica nas discip linas do pr imeir o período do curso.

Artigo 2º. A so lic it ação de mat r ícula far -se-á at ravés do Port al do
Aluno, onde as discip linas obr igat órias e opt at ivas do per íodo est arão
disponíveis, no per íodo definido no Calendár io Acadêmico.

Artigo 3º. São t rês os per íodos de solic it ação, todos fixados no
Calendár io Acadêmico e, em qualquer dos per íodos, o Sist ema I nt egrado de
Ens ino - SIE far á a sugest ão de ofert a de disciplinas/t ur mas aos alunos, que
poderão aceit á- la ou não:
I – PRIMEIRA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA é aquele per íodo
( fixado no Calendár io Acadêmico) em que os discent es, por meio do Port al do
Aluno, ut ilizando login e senha própr ios, visualizam as dis ciplinas oferecidas
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pr ior it ar iament e para a ver são do curr ículo do curso a que est ão vinculados e,
após planejament o do que precisam cur sar no per íodo, so lic it am mat r ícula
na(s) disciplina( s)/t ur ma( s) desejada(s) ;
II – S EGUNDA SOLICITAÇÃO DE MATRÍ CULA é aquele per íodo
( fixado no Calendár io Acadêmico) em que os discent es, por meio do Port al do
Aluno,

ut ilizando

login

e

senha

pr óprios,

visualizam

as

discip linas

pr ior it ár ias para seu cur so e as dema is oferecidas para t odos os cursos da
UFAM e, após planejament o de suas necessidades, so licit am mat r ícula na(s)
disciplina(s)/t ur ma(s) desejada( s);
III – TERCEIRA SO LICITAÇÃO DE MATRÍCULA é o últ imo
per íodo ( fixado no Calendár io Acadêmico) em que os discent es, ainda não
sat isfeit os co m as d isciplinas/t ur mas r ecebid as, so licit am no vament e, por
meio do Port al do Aluno, ut ilizando login e senha própr ios, as disciplinas
pr ior it ár ias para seu cur so ou as oferecidas par a out ros os cursos da UFAM,
sempre levando em cont a o planeja ment o prévio de sua mat r ícula e a
exist ência de vaga;

§ 1º. A pr imeira so lic it ação é OBRIGAT ÓRI A para TODOS os aluno s
que não est ejam na condição descr it a no §3º do Art igo 1º, sob pena de ficar
sem mat r ícula em disciplina, no per íodo;

§ 2º. A segunda so lic it ação é para alunos que desejem:
I.

mat r ícula em disciplina que seja pr ior it ária ou não para seu
curso, desde que haja vaga;

II.

mat r ícula em disciplina opt at iva para seu curso;

III.

per mut a de disciplina/t ur ma; ou

IV.

cancelament o de disciplina.
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§ 3º. O per íodo da SEGUNDA SOLICI TAÇÃO DE MATRÍCULA e m
d isciplinas ocorrerá após a divulgação dos result ados do processament o da
PRIMEIRA SOLICIT AÇÃO, no Port al do Aluno ;

§ 4º. Ent re a pr ime ira e segunda so licit ação, os coordenadores de curso
e chefes de depart ament o/coordenadores acadêmico s, receberão relat óri o do
processament o de mat r ícula da PROEG para aná lise e, em t empo est abelecido
no Calendár io Acadêmico, poderão fazer alt erações na o fert a das disciplinas,
podendo: cr iar nova t ur ma de d isciplina, oferecer nova disciplina, aument ar
número de vagas e m disciplinas já o ferecidas e excluir discip lina/t ur ma que
não t enha a luno mat r iculado.

§ 5º. A t erceira so licit ação ocorrerá sempre nos do is pr ime iros dias do
iníc io de cada per íodo let ivo;

§ 6º. A t erceira so lic it ação é a últ ima et apa de pedido de mat r ícula e m
disciplina(s)/t ur ma(s) par a o discent e que ainda não obt eve sucesso em suas
so licit ações ant er iores ou para aquele aluno que est á acessando o Port al do
Aluno

pela

pr imeira

vez

co m

o

objet ivo

de

mat r ícu la

em

disciplina(s)/t ur ma(s) ;

§ 7º. O per íodo da TERCEIRA SOLICI TAÇÃO DE MATRÍCULA e m
disciplinas ocorrerá após a divulgação dos result ados do processament o da
SEGUNDA SOLICIT AÇÃO, no Port al do Aluno ;

Artigo 4º. Fica ext int o o ajust e de mat r ícula junt o ao coordenador de
curso passando a exist ir no per íodo dest inado ao refer ido ajust e, a TERCEIRA
SOLICIT AÇÃO DE MATRÍ CULA, co mo definido na alínea III do art igo 3º.
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Artigo 5º. O cancelament o é a exclusão de mat r ícula já efet uada e m
uma disciplina/t ur ma,

viabilizando a per mut a,

mediant e so licit ação de

mat r ícula em out ra discip lina/t ur ma;

Artigo 6º. O procediment o definido no art igo ant er ior não assegura a
mat r ícula em out ra disciplina/t ur ma, ficando o aluno su jeit o aos cr it ér ios de
seleção descr it os no Art igo 10 dest a Reso lução.

Artigo 7º. Será fixado, no Calendár io Acadêmico, um prazo ant er ior ao
per íodo de mat r ícula, para que o aluno so licit e correção de event uais erros em
seu hist ór ico esco lar.

Artigo 8º. Não será efet ivada mat r ícula, em qualquer per íodo de
so licit ação, em disciplina(s) /t ur ma(s), nos seguint es casos:

a) disciplinas

cujos

pré -requis it os

não

t enham

sido

cursados

co m

aproveit a ment o;

b) disciplinas já cursadas pelo aluno co m apr oveit ament o;

c) disciplinas co m conflit o de horár io ;
d) disciplina(s) cuja mat r ícula exceda o número de cr édit os per mit idos
para o curso, excet o para o aluno fina list a, confor me o parágrafo único
do Art .11.
Parágrafo Úni co. O horár io das disciplinas/t ur mas oferecidas para o
semest re, co m validade o ficia l para efeito de mat r ícula, é o regist rado no
S ist ema

I nt egrado

de

E nsino

pelo

chefe

de

depart ament o/coordenador

acadêmico e coordenador de cur so e disponibilizado ao discente por meio do
Port al do Aluno.
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Artigo 9º. O preenchiment o das vagas oferecidas nas t ur mas far - se-á
dent ro do limit e fixado no S ist ema I nt e grado de Ensino, no per íodo da ofert a.

Artigo 10. Caso os pedidos de mat r ículas nas discip linas/t ur mas seja m
super ior es ao número de vagas o ferecidas, a seleção dos candidat os será feit a
elet ronicament e de acordo com os seguint es cr it ér io s:

I. aluno per iodizado que so licit a discip lina/t urma do per íodo, oferecida
pr ior it ar iament e para a ver são de curr ículo que se enco nt ra vincu lado;
II. aluno per iodizado que so licit a t urma difer ent e da oferecida para a versão
de curr ículo que se enco nt ra vinculado;
III. aluno finalist a do semest re;
IV. aluno que requer pela 1ª vez discip lina obr igat ória de per íodo ant er ior;
V. aluno que requer disciplina obr igat ória pela 2ª vez por t er sido reprovado
por not a;
VI. aluno que requer disciplina obr igat ór ia pela 2ª vez por t ê - la t rancado
ant es;
VII. aluno que requer disciplina obr igat ória pela 2ª vez por t er sido reprovado
por falt a;
VIII. aluno que requer disc iplina pela 3ª vez, seguindo a ordem est abelecida
nos it ens V VI e VII.

§ 1º. A aplicação dos cr it ér io s de seleção far - se-á pr ime irament e ent re os
alunos do curso para o qual fo i o ferecida a disciplina e, em seguida, ent re os
alunos dos demais cursos em t odos os períodos de so licit ação de mat r ícula;

§ 2º. Para t odos os cr it ér ios de seleção, o desempat e se efet uará por meio
do coeficient e de rendiment o.
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Artigo

11.

A

mat r ícula

em

disciplina( s)/t ur ma( s)

será

realizada

est r it ament e dent ro dos limit es mínimo e máximo de crédit os fixados por
per íodo, para cada curso no Projet o Pedagógico do Curso.

Parágrafo Único. Ao aluno finalist a do per íodo será per mit ido ult rapassar
o limit e máximo de crédit os se necessit ar cursar mais de uma disciplina, at é
um t ot al de 4 (quat ro) crédit os ou uma só disciplina independent em ent e do
número de crédit os.

Artigo 12. Ter minada as t rês et apas de so licit ações de mat r ícula e seus
respect ivos processament os, não serão ace it os ped idos de correção de
mat r ícula, excet o nos casos em que ficar co mprovado erro por part e da
inst it uição, em qualquer nível.

Artigo 13. Os pedidos de correção de mat rícula deverão ser encaminhados
à Câmara de Ensino de Gr aduação, em per íodo definido no Calendár io
Acadê mico.

Artigo 14. Serão analisados pela CEG os pedidos de correção de mat r ícula
que at enderem, cumulat ivament e, aos seguint es requisit os:

I.

Co mprovação da part icipação do discent e no processo regular
(pr imeira e/ou segunda e/ou t erceira so lic it ação);

II.

Solic it ação de correção de mat r ícula feit a em for mu lár io própr io,
aco mpanhada

dos

seguint es

document os:

espelho

da(s)

so licit ação(ões), co mprovant e de mat r ícula e hist ór ico esco lar
at ualizado;
III.

Solic it ação devidament e protocolizada na Divisão de Or ient ação
Acadê mica da PROEG, que fornecer á o for mulár io própr io para
preenchiment o da so licit ação da correção.
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§ 1º.

Os pedidos de correção de mat r ícula que apresent arem document o

co mprovando a impossibilidade de acesso ao Port al do Aluno nos t rês
per íodos definidos para so licit ação de mat rícula, serão analisados em carát er
excepcio na l pela CEG.
§ 2º. Os pedidos de correção que se configurarem mat r ícula em
disciplinas/t ur mas co m carga horár ia pr át ica, se m disponibilidade de vagas,
deverão vir aco mpanhados dos document os especificados nos inc isos I, II e
III dest e art igo e da aut orização do aument o de va gas assinada pelo chefe de
depart ament o/coordenador acadêmico responsável pela discip lina.

Artigo 15. As so licit ações serão avalia das pela Câmar a de E nsino de
Graduação

que,

após

análise,

emit irá

parecer

co nclusivo

sobre

cada

so licit ação.

Paragrafo único. As so licit ações defer idas pela Câmara de E nsino de
Graduação, em reunião co m dat a fixada no Calendár io Acadêmico, ser ão
regist radas pela PROEG diret ament e no Sist ema I nt egrado de Ens ino.

Artigo 16. E m per íodo t ambém est abelecido no Calendár io Acadêmico, a
PROEG emit irá diár io s de classe definit ivos.

Artigo 17. São considerados erros inst it ucio nais:
I.

Mat r ícula em discip lina/t ur ma reje it ada por falt a de pré -requis it o,
t endo o aluno cursado co m aproveit ament o o pré -requisit o, e est e
não fo i lançado no hist ó rico esco lar do aluno ;

II.

Mat r ícula em disciplina/t ur ma rejeit ada por exceder o número
máximo de crédit os por per íodo, est ando o aluno na condição
descr it a no parágrafo único do Art igo 11 dest a reso lução.

III.

Mat r ícula em d isc iplina/t ur ma rejeit ada por conflit o d e horár io,
sendo

est e result ado

de ofert a errada no

S ist ema

feit a pe la

Coordenação de Cur so.
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Artigo 18. No per íodo dest inado à correção de mat r ícula junt o à CEG a
PROEG/DOA

aceit ar á

pedido

de

mat r ícula

em

disciplina

de

est ágio,

mo nografia ou t rabalho de c o nclusão de curso que t enha rest r ição quant o ao
número de alunos por orient ador desde que essa rest r ição t enha sido
infor mada à PROEG ant es do per íodo da PRIMEIRA SOLICITAÇÃO .

Artigo 19. Fica terminantemente p roi bido qualquer procediment o no
S ist ema I nt egrado de Ensino - SIE, no per íodo dest inado à correção de
mat r ícula

pela

CEG

que

não

est eja

previst o

na

present e

Reso lução,

pr incipalment e os que se configurem t roca de t ur ma ou de disciplina, nova
mat r ícula ou cance la ment o de disciplina.

Artigo 20. Revogam- se as disposições em co nt rár io, especialment e a
Reso lução n. 008/2011 – CEG/ CONSEPE de 14 de março de 2011.

PLENÁRIO MOYSÉS ABRAHAM COHEN/UFAM, em Manaus, 27 de abril de
2012.

Rosana Cristina Pereira Parente
Presidente
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