
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 
 2º Quadrimestre 2010 

 
  
 

 A matrícula para o 2º quadrimestre de 2010 será realizada entre os dias 19 e 23 de 

abril. 

 Será utilizado o sistema de matrículas via WEB através do endereço eletrônico 

http://matricula.ufabc.edu.br. O sistema ficará aberto: das 12 horas do dia 19 de 

abril até as 23h59min do dia 23 de abril (sexta-feira). 

 As ementas, a oferta de disciplinas e seus respectivos horários estão publicados 

na página da graduação http://prograd.ufabc.edu.br/ 

 Os alunos deverão estar de posse dos números de matrícula e CPF, pois serão 

utilizados para acesso ao sistema. 

 Haverá número de vagas limitadas por disciplinas. Os alunos devem atentar para o 

número de vagas oferecidas e para o número de vagas já solicitadas na disciplina.  

 Caso não haja a possibilidade de alocarmos todos os alunos nas disciplinas 

solicitadas, o critério para seleção será feito primeiramente pelo Maior CP 

(Coeficiente de Progressão), referentes ao 3º quadrimestre de 2009 e caso seja 

necessário, o critério seguinte será o Maior CR (Coeficiente de Rendimento 

Acumulado). 

    O sistema de matrícula não bloqueará solicitações que excederem 50 horas 

(créditos) semanais, porém, este limite máximo é fortemente recomendado. 

 Após a execução da matrícula, o aluno deverá conferir as disciplinas que 

solicitou, bem como, a turma e o total de créditos, imprimindo ou salvando o 

comprovante antes de sair do sistema. Caso haja problemas, o aluno deverá 

dirigir-se imediatamente à Secretaria Acadêmica, portando seu comprovante de 

matrícula. 

 A matrícula não poderá ser alterada após sua finalização, nem poderá ser efetuada 

mais de uma vez, por isso só a confirme quando tiver certeza de sua solicitação. 

 A matrícula nas disciplinas: Estágio Supervisionado em Biologia II, Estágio 

Supervisionado em Física II, Estágio Supervisionado em Matemática II, Estágio 

Supervisionado em Química II, Estágio Supervisionado I (Nível Fundamental), 

Projeto de Graduação em Computação II, Projeto de Graduação em Computação 

III deverá ser feita na Secretaria Acadêmica mediante preenchimento de formulário 

próprio e estará sujeita a aprovação do docente da disciplina. 

 Todos os alunos que perderem a data da matrícula poderão automaticamente 

realizá-la no ajuste, estando ciente de que as vagas serão limitadas. 

 

http://matricula.ufabc.edu.br/
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 Em maio será publicada no site da UFABC uma lista com os nomes dos alunos 

que terão direito ao ajuste, cabendo aos discentes verificar se seu nome está 

incluído na lista. 

 Será permitido o ajuste de matrícula aos alunos que não forem atendidos em sua 

solicitação de matrícula, nos casos de seleção por CP/CR (matrículas excedendo 

o número de vagas) e também quando houver disciplinas canceladas (turma 

ou horário). Havendo reprovação do discente em alguma disciplina do 

quadrimestre anterior também será permitido o ajuste de matrícula. 

 O sistema só estará liberado para o ajuste àqueles alunos cujos nomes tenham 

sido publicados na lista. 

 O aluno deverá acompanhar no site da UFABC todas as informações referentes às 

datas e procedimentos a serem seguidos na matrícula e no ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


