Orientações sobre o uso da funcionalidade “Matrícula Extraordinária” no Portal Discente

Este material objetiva orientar os(as) estudantes da graduação na etapa “Matrícula Extraordinária”,
que será realizada entre as datas de 03/06/2022 até 30/06/2022, previsto no Calendário Universitário de
Graduação do período 2022.1.
Nessa etapa, os(as) alunos(as) só poderão realizar matrícula em disciplinas que possuam vagas
disponíveis e que permitam a matrícula on-line. Inicialmente, o(a) estudante deverá acessar o Portal
Discente para seguir o passo a passo descrito abaixo:
Acesso ao portal discente > Ensino > Matrícula on-line > Realizar Matrícula Extraordinária

Após clicar em “Realizar Matrícula Extraordinária”, o SIGAA carregará uma página de busca para que o(a)
usuário(a) possa localizar o componente curricular por meio das seguintes opções: do código, do nome do
componente curricular, do horário de realização das turmas, do nome do(a) docente e/ou pela unidade
responsável. Escolha a forma de pesquisa e, em seguida, clique em “buscar”, conforme abaixo:
Busca de Turmas com Vagas Remanescentes

Logo após, o SIGAA emitirá uma listagem com as turmas encontradas. Escolha a disciplina e a turma
pretendida e utilize a seta verde
, localizada ao lado da quantidade de vagas, para selecionar a turma e
dar continuidade na solicitação:
Seleção de Turmas Encontradas

Após a seleção da turma, o sistema abrirá mais uma tela para conferência e confirmação da
solicitação de matrícula. Nesse momento, o(a) usuário(a) deverá inserir os seus dados de “Data de
Nascimento” e “Senha” e, em seguida, deverá clicar em “Confirmar Matrícula”:
Confirmação de Dados

Logo após clicar em “Confirmar Matrícula”, o processo não estará concluído, portanto, é importante
finalizar a operação selecionando “ok”. Apenas depois de clicar em “ok” que de fato a matrícula será
efetivada, conforme abaixo:
Confirmação de operação de matrícula

ATENÇÃO:
•
•

A operação de realização da matrícula não poderá ser desfeita após a etapa anterior: “Confirmação
de operação de matrícula”. Lembrando que, conforme Calendário Universitário de Graduação do
período 2022.1, o período de retirada de disciplina foi encerrado às 23h59 do dia 30/06/22;
As matrículas em disciplinas que exigem correquisito devem ser realizadas com a Coordenação
do Curso.

A Secretaria de Administração Acadêmica permanece à disposição para os esclarecimentos
que se fizerem necessários.

