Matrícula em Cursos Específicos

TUTORIAL

1. Introdução
A cada quadrimestre, a Prograd lança um Edital, com prazos estabelecidos no Calendário
Acadêmico, com o objetivo de assegurar a cada concluinte dos Bacharelados Interdisciplinares
(BIs) a oportunidade de ocupar uma vaga em pelo menos um dos cursos de formação
específica que lhe são afins, em conformidade com a Resolução número 31 de 01/07/2009 do
ConsEPE.

2. Cursos e Vagas
O Edital terá como Anexo o número de vagas disponíveis em cada curso específico vinculado
ao respectivo BI, nos turnos Matutino e Noturno, na data de lançamento do Edital, de acordo
com a seguinte norma:
- 1º Edital do Ano Letivo: o número de vagas dos cursos específicos coincide com as
informações contidas no Edital de Ingresso daquele ano;
- 2º Edital do Ano Letivo: o número de vagas dos cursos específicos é o número de vagas do
Edital de Ingresso daquele ano, descontadas as vagas ocupadas após a homologação dos
resultados do 1º Edital.
- 3º Edital do Ano Letivo: o número de vagas dos cursos específicos é o número de vagas do
Edital de Ingresso daquele ano, descontadas as vagas ocupadas após a homologação dos
resultados do 1º e do 2º Editais.

3. Público-Alvo
Estão habilitados a se inscrever para ocupar as vagas disponibilizadas nos Editais:
3.1

Portadores do título de Bacharel em Ciência e Tecnologia ou Bacharel em Ciências e
Humanidades, ou alunos que já tenham preenchido todos os requisitos para fazer jus a
um desses títulos;

3.2 Alunos dos BIs que tenham completado com aproveitamento, no momento da
inscrição, ao menos 150 créditos, dentre os quais os correspondentes a todas as
disciplinas obrigatórias, com exceção da disciplina Projeto Dirigido.
3.3 Alunos matriculados no BCT poderão inscrever-se somente nos cursos de formação
específica vinculados a este BI. Analogamente, alunos matriculados no BCH poderão
inscrever-se somente nos cursos de formação específica vinculados a este BI,
conforme tabela abaixo.

Cursos de formação específica vinculados ao BCT
Bacharelado em Ciência da Computação
Bacharelado em Ciências Biológicas
Bacharelado em Física
Bacharelado em Matemática
Bacharelado em Química
Engenharia Biomédica
Engenharia Ambiental e Urbana
Engenharia de Energia
Engenharia de Gestão
Engenharia de Informação
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica
Engenharia de Materiais
Engenharia Aeroespacial
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Física
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Química
Bacharelado em Neurociência

Cursos de formação específica vinculados ao BCH
Bacharelado em Ciências Econômicas
Bacharelado em Filosofia
Bacharelado em Políticas Públicas
Licenciatura em Filosofia
Bacharelado em Relações Internacionais
Bacharelado em Planejamento Territorial

4. Inscrições
4.1

As inscrições são realizadas através da internet, pelo Sistema de Matrícula em

Cursos, desenvolvido pelo NTI, através do link http://inscricaocursos.ufabc.edu.br/.

4.2

Estarão habilitados à inscrição de candidatura a vaga em curso de formação

específica os alunos que atenderem ao disposto no item 3 e que estejam regularmente
matriculados na UFABC.

5. Indicadores e critérios de seleção
Os critérios de seleção serão baseados no coeficiente de afinidade do aluno, calculado na
época da inscrição, referente ao curso k de seu interesse:
O Coeficiente de Afinidade do aluno com o curso k é dado por:
Ik= 0,07CR+0,63CPk+0,005T

onde :
a) CPk (Coeficiente de Progressão do aluno no curso k) é assim calculado sobre as
disciplinas e requisitos necessários para a conclusão do curso pretendido k:

CPk =

k
k
k
k
k
k
nobr
+ min[( N lim
+ Nlivre
), nlim
+ min(nlivre
, Nlivre
)]
NCk

onde:
k
nobr
= número de créditos obtidos em disciplinas obrigatórias do curso k
k
nlim
= número de créditos obtidos em disciplinas de opção limitada do curso k
k
nlivre
= número de créditos obtidos em disciplinas livres do curso k
k
N obr
= número de créditos exigidos em disciplinas obrigatórias do curso k
k
N lim
= número de créditos exigidos em disciplinas de opção limitada do curso k
k
Nlivre
= número de créditos exigidos em disciplinas livres do curso k
k
k
k
NCk = Nobr
+ N lim
+ Nlivre

b) CR (Coeficiente de Rendimento) é dado por:
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onde:
NC= número de disciplinas cursadas até o momento pelo aluno;
i = índice de disciplina cursada pelo aluno (i = 1, 2, ..., NC);
Ci = número de créditos da disciplina i;
Ni = conceito obtido pelo aluno na disciplina i;
f(A) = 4, f(B) = 3, f(C) = 2, f(D) = 1, f(F) = zero.

c) T é o número de quadrimestres cursados na UFABC, desconsiderados os quadrimestres em
que a matrícula tenha sido trancada.

6. Etapas de seleção
6.1

Numa primeira etapa, as vagas serão alocadas apenas aos alunos que ainda não
tenham reservado nem estejam ocupando vaga em curso de Formação Específica.

6.2

Havendo vagas remanescentes da primeira etapa, estas serão alocadas a alunos que já
tenham reservado ou estejam ocupando uma única vaga em curso de Formação
Específica, e que tenham manifestado em sua inscrição a intenção de ocupar uma
segunda vaga em outro curso.

6.3

Numa terceira e última etapa, as vagas remanescentes estarão abertas à terceira
matrícula de alunos interessados, nos mesmos moldes das etapas anteriores.

7. Mecanismo de seleção
7.1

Em cada etapa, todos os índices de afinidade de todos os candidatos por todos os
cursos de seu interesse serão colocados em ordem decrescente, sendo retirado todo
índice que for referente a curso em que o aluno já tenha recebido uma vaga em etapa
anterior, se for o caso.

7.2

Pela ordem dos índices listados conforme o parágrafo anterior, será alocada ao aluno
detentor do índice, uma vaga que estiver disponível no curso respectivo no mesmo
turno em que o aluno estiver matriculado na Universidade, se houver, retirando da
lista os demais índices do mesmo aluno, caso a vaga lhe for alocada.

8. Alocação de vagas
8.1

Alocada a vaga a candidato que já tenha concluído o BI, este será matriculado no curso
correspondente.

8.2

Alocada a vaga a candidato que ainda não tenha concluído o BI (reserva de vaga), este
terá um prazo máximo de 18 (dezoito) meses para fazê-lo e matricular-se no curso
correspondente, sob pena de perder a vaga.

8.3

A reserva de vaga será automaticamente transformada no sistema em matrícula no
curso específico, no momento em que o aluno colar grau no BI correspondente.

9. Algumas Considerações
9.1

Os alunos podem optar por um total de até três cursos específicos (todos vinculados
ao seu respectivo BI), levando-se em conta inscrições realizadas anteriormente.

9.2

Os alunos que já tenham optado por três cursos específicos não terão acesso ao
sistema. Caso queiram trocar algum destes cursos, deverão documentar o
cancelamento de inscrição anterior na Secretaria Acadêmica da Prograd, para que
possam ter acesso ao sistema neste período.

9.3

Alunos que já tenham vaga em um determinado curso específico não poderão
inscrever-se para vaga no mesmo curso em outro turno.

9.4

Alunos que queiram manter a inscrição num determinado curso, mas fazer alteração
de turno, também devem documentar o cancelamento da inscrição anterior junto à
Secretaria Acadêmica da Prograd, e entrar no sistema no período estipulado, para se
inscrever no turno desejado.

