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Princípios

● Tudo resolvido até o 1º dia de aula



Turmas
● Oferta conjunta (agrupada) de turmas

– Vagas específicas para cada curso
– Carga única para PAAD
– Diferenciar carga para aluno e para 

professor
● Reserva de vagas

– Calouros
– Convênios
– Formandos
– etc



Prioridade de ocupação vagas

1) da “vez” (semestre de ingresso)

2) sem reprovação na disciplina

3) sem reprovação por FI na disciplina

4) com reprovação por FI na disciplina

Aluno do curso para o qual a turma é ofertada:

Aluno de outro curso, com a disciplina no currículo:
5) sem reprovação na disciplina

6) sem reprovação por FI na disciplina

7) com reprovação por FI na disciplina 

8) Outros alunos 



Prioridade de ocupação vagas

● Índice de matrícula (IM) como critério de desempate

IAA - índice de aproveitamento acumulado

CHC - carga horária cursada;

CHT - carga horária total do curso
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1º etapa

2018-1 2018-2

Alunos Matrículas Alunos Matrículas

1º Etapa 20.530 84.800 75,2 % 21.140 87.000 75,8%

2º Etapa 4.080 6.900 6,1 % 4.070 7.100 6,2%

Excepcional 10.720 21.000 18,7 % 10.860 20.600 18,0%

Total 25.320 112.700 24.760 114.700

Calouros 2.750 15.700 2.870 16.700

Nº de matrículas deferidas por etapa



1º etapa

● Quando deveria iniciar?

– Antes do término do período letivo corrente (semana 
de avaliações finais)?

– Após o prazo final de digitação de notas?

● Deve terminar após o prazo final para digitação de notas 

● Possibilidade de calendário diferente por Campi

2018-1 2018-2

1º etapa

notas



1º etapa

● O pedido de matrícula é feito para a turma

● Sugestão de grade horária (disciplinas)

● Estudante pode livremente alterar seu pedido

● Informação em tempo real sobre posicionamento na 
lista de pedidos das turmas

● Concessão imediata da matrícula caso a prioridade do 
estudante na turma garanta a vaga



1º etapa

● Seleção apenas de disciplinas com pré-requisito cumprido

● Observar os limites máximos, inclusive de extracurriculares 

● Alertas no caso de não observância de limites mínimos

– Critérios de conclusão de curso

– Caso especial de formandos e estudantes que estão 
quase no final do curso

● Lista de espera nas turmas

– Desistências

– Ampliação de vagas



1º etapa

● Lista em separado para solicitações de quebra de pré-
requisito (atenção imediata dos coordenadores)

● No caso de notas ainda não lançadas, considerar 
aprovação

– Estatisticamente falando é o maior percentual

– Correção imediata ao ser lançada a nota final

– Necessidade de rever o processo atual de registro de 
notas



1º etapa

● Estudante pode optar por receber alerta diário sobre a 
situação de sua matrícula

● Ao final da etapa o estudante é notificado sobre as 
matrículas deferidas e já informado sobre as demais 
etapas.



1º etapa

● Expectativa de 95% das matrículas deferidas na 1º etapa

● Restariam ajustar em torno de 6.000 matrículas em 
disciplinas:

–  Menos de 1 por turma (em média)

● Todas as prioridades já foram potencializadas na 1º etapa

● Como poderia ser a 2º etapa de matrículas?

2018-2

Nº de turmas ofertadas 6.660

Nº total de matrículas de veteranos 114.700

Nº de alunos veteranos 24.760



2º etapa: ajustes

● Estudante altera livremente sua grade horária, com 
processamento imediato

● Não seriam observadas as prioridades de ocupação de 
vagas

● Sujeita a ajustes nas vagas das turmas, criação de 
novas turmas, etc

● Atenção às listas de espera

– As mesmas da 1º etapa ou novas listas?



2º etapa: ajustes

● Duração da etapa:

– Curta, com 1 ou mais ocorrência?

– Contínua ao longo do recesso escolar?

2018-1 2018-2

1º etapa

notas

2º etapa



3º etapa: isolada/ouvintes
2017-1 2017-2 2018-1

Alunos Ouvintes
● Deferidos
● Cancelados
● Outros

50
28

105

50
21
95

49
20
88

Matrícula Isolada
● Deferidas
● Canceladas
● Outras

1704
530

1304

1536
503
958

1772
486

1497

Matrícula Isolada
● Nº de aprovações
● Nº de reprovações
● Nº de provações por FI
● Sem nota

1052
528
380
124

61,7%
31,0%

7,3%

986
518
371

32

64,2%
33,7%

2,1%

1159
580
396
33

65,4%
32,7%

1,9%

Matrículas de alunos reg. 283 16,6% 196 12,8% 270 15,2%



3º etapa: isolada/ouvintes

 Nº de matrículas
na mesma disciplina

Nº de alunos

6 1

5 2

4 13

3 53

2 636

* contagem de 2000 até 2018



3º etapa: isolada/ouvintes

● Antes do início das aulas

● Somente para comunidade externa

● Listas prévias de interesse e recebimento de 
comunicações

● Solicitações online (c/anexação de documentação)

● Possibilidade de cadastro prévio (autocadastro)

2018-1 2018-2

1º etapa

notas

2º etapa 3º



3º etapa: isolada/ouvintes

● Qualquer turma que tenha vaga?

● Prioridade?

– 1º - primeira matrícula na disciplina e sem 
reprovação por FI em qualquer outra disciplina;

– 2º - primeira matrícula na disciplina;

– 3º - Sem reprovação anterior por FI na disciplina;

– 4º - Com reprovação anterior por FI na disciplina;

● Desempate: ordem de solicitação



3º etapa: isolada/ouvintes

● Observação de cargas máximas

● Verificação automática de pré-requisitos quando 
possível

● Julgamento de pré-requisitos:

– Por professor da disciplina ou pelo chefe do 
departamento

– Com base na documentação anexada

● Lista de classificados com 1 ou 2 candidatos em lista de 
espera



3º etapa: isolada/ouvintes

● Validação (confere com o original) posterior de 
documentos:

– Nas secretarias de departamento

– Somente dos candidatos classificados

●  Atenção à lista de espera em caso de desclassificação



Sugestões complementares

● Aluno procurador

● Aplicativo via celular

● Outras sugestões ou ideias?



Contato

antonio.c.mariani@ufsc.br

CTC/INE
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