
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA  
 1º Quadrimestre 2011 

 
  

 
 A matrícula para o 1º quadrimestre de 2011 será realizada entre os dias 29 de 

novembro e 05 de dezembro. 

 Antes de acessar o sistema leia atentamente o tutorial de matrícula através do 

endereço http://matricula.ufabc.edu.br/tutorial-sistema-matriculas.pdf e 

siga rigorosamente todas as instruções lá contidas. 
 Será utilizado o sistema de matrículas via WEB através do endereço eletrônico 

http://matricula.ufabc.edu.br. O sistema ficará aberto das 12h do dia 29 de 

novembro até as 23h59min do dia 05 de dezembro. 
Atenção: Serão cadastrados os dados do último acesso 

 As ementas com recomendações de disciplinas prévias, bem como a oferta de 

disciplinas e seus respectivos horários estão publicados no site da Graduação. 

 O critério para preenchimento de turmas será o Maior CP (Coeficiente de 
Progressão), e/ou Maior CR (Coeficiente de Rendimento). Os alunos que 
fizeram matrícula/reserva de vagas em cursos de formação específica terão 
prioridade nas disciplinas obrigatórias dos respectivos cursos. 

    Ao montar sua grade de disciplinas os alunos deverão se embasar somente nos 

horários das turmas, independente da nomenclatura das mesmas (A, B, A1, A2, 

etc). 

  Continua sendo uma forte recomendação que o aluno não exceda 50 horas 

(T+P+I) semanais e que atente para a importância das disciplinas de opção 
limitada do BC&T na integralização dos cursos. 

 As matrículas nas disciplinas: Projeto de Graduação em Computação I e Estágios 

das Licenciaturas deverão ser realizadas na Secretaria Acadêmica, no mesmo 

período da matrícula, mediante preenchimento de formulário específico e estarão 

sujeitas à aprovação do Coordenador do Curso.  
 As matrículas em Estágios Curriculares das Engenharias e Bacharelados deverão 

ser solicitadas nas secretarias dos Centros mediante preenchimento de formulário 

específico, anexado à ficha individual do aluno e deverá ser submetido à 

aprovação do Coordenador do Estágio do curso. Somente após este processo, 

poderá ser solicitada pelo aluno na Secretaria Acadêmica, em qualquer época, a 

inclusão da matrícula destas disciplinas. 


