
 

Orientações para as matrículas em disciplinas 

1º quadrimestre de 2023 (Quadrimestre regular) 

 

 

Período para solicitações de matrículas (matricula.ufabc.edu.br): 

● Início em 17 de novembro de 2022, às 13h00 

● Término em 21 de novembro de 2022, às 23h59 

 

Serão validados somente os dados do último acesso realizado durante este período. 

 

O acesso ao sistema de matrículas deverá ser realizado por meio de login e senha. 

O login é o mesmo utilizado no e-mail institucional. Em caso de problema(s) com o login, 

contate o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI): nti.ufabc.edu.br 

 

Cada sessão expira em 20 minutos. Escolha suas turmas com antecedência, ao término 

deste tempo o Sistema de Matrículas automaticamente encerrará seu login e os dados não 

serão registrados, portanto será necessário refazer sua matrícula. 

 

Lembre-se de guardar o último comprovante de solicitação de matrícula (Dica: no Sistema, é 

possível solicitar que seja encaminhado para seu e-mail institucional). 

 

A oferta de disciplinas e seus respectivos horários são de responsabilidade das 

coordenações de curso e direções de Centro. 

Para esta matrícula foram ofertadas 1.015 turmas com um total de 51.833 vagas (41.623 

vagas de veteranos e 10.210 vagas reservadas para ingressantes de 2022). 

 

As ementas com recomendações de disciplinas podem ser consultadas nos catálogos de 

disciplinas, disponível em prograd.ufabc.edu.br/catalogos-de-disciplinas 

 

O sistema de matrículas exibe sempre a categoria das disciplinas de acordo com a matriz 

vigente do curso escolhido. Caso esteja cursando matriz anterior, verifique a categoria e as 

respectivas convalidações, ou regras de transição, no(s) respectivo(s) projeto(s) 

pedagógico(s). 

 

Alunos veteranos poderão solicitar matrículas em disciplinas até o limite máximo de C = 16 + 

5 CR créditos, sendo C créditos; CR coeficiente de Rendimento; e CP coeficiente de 

https://matricula.ufabc.edu.br/
https://nti.ufabc.edu.br/
https://prograd.ufabc.edu.br/catalogos-de-disciplinas
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progressão do curso de ingresso, não se aplicando o disposto na Resolução ConsEPE nº 

131. 

 

O limite de créditos e Coeficientes são calculados com base nos coeficientes 

desconsiderados os períodos de ECE (Estudo Continuado Emergencial) e QS 

(Quadrimestre Suplementar), conforme disposto na Resolução ConsEPE Nº 240 e Ato 

Decisório ConsEPE Nº 202. 

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

1. Alunos ingressantes de 2022 

Terão vagas reservadas em turmas de disciplinas deste período letivo, de seu curso de 

ingresso, em mesmo campus e turno. 

O preenchimento destas vagas se dará por ordem de inscrição, caso a turma escolhida 

tenha esgotado a reserva de vagas, busque outra turma alternativa. 

É possível solicitar matriculas em outras turmas sem reserva, mas é importante reforçar que 

nestas turmas os alunos ingressantes irão concorrer com os demais discentes com os 

mesmos critérios dos alunos veteranos. 

 

2. Alunos ingressantes por transferência externa 

Possuem prioridade no preenchimento de turmas que sejam ofertadas pelo seu curso de 

ingresso em mesmo turno. 

Caso haja concorrência entre discentes deste perfil, o desempate se dará pela nota do 

ENEM. 

É possível solicitar matriculas em outras turmas, mas é importante reforçar que nestas 

turmas os alunos ingressantes por transferência externa, irão concorrer com os demais 

discentes com os mesmos critérios dos alunos veteranos. 

 

3. Alunos Veteranos 

Nas matrículas em disciplinas de oferta de acordo com matriz sugerida, conforme 

planejamento de oferta dos cursos interdisciplinares de ingresso, os discentes serão 

alocados nas vagas considerando os parâmetros ordenados como segue: 

I. curso interdisciplinar de ingresso para a qual a disciplina seja obrigatória;  

II. turno de matrícula do discente;  

III. Coeficiente de Aproveitamento, em ordem decrescente,  

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-consepe-no-131-100412-estabelece-o-numero-maximo-de-creditos-em-que-um-discente-pode-solicitar-matricula-em-um-quadrimestre-letivo
http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-consepe-no-131-100412-estabelece-o-numero-maximo-de-creditos-em-que-um-discente-pode-solicitar-matricula-em-um-quadrimestre-letivo
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/resolucoes/resoluo_240_-_estabelece_a_autorizao_para_a_oferta_excepcional_de_componentes_curriculares_e_de_outras_atividades_acadmicas_remotas_durante_o_qs_assinada_com_alterao.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/atos_decisorios/ato_decisrio_202_-_aprova_as_alteraes_dos_itens_7_18_e_20_do_anexo_1_da_resoluo_consepe_n_240_de_15_de_julho_de_2020_conforme_anexo.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/atos_decisorios/ato_decisrio_202_-_aprova_as_alteraes_dos_itens_7_18_e_20_do_anexo_1_da_resoluo_consepe_n_240_de_15_de_julho_de_2020_conforme_anexo.pdf
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IV. Coeficiente de Progressão, em ordem decrescente. 

 

Nas matrículas em disciplinas de oferta além do previsto pela matriz sugerida, conforme 

planejamento de oferta dos cursos interdisciplinares de ingresso, os discentes serão 

alocados nas vagas considerando os parâmetros ordenados como segue: 

I. curso interdisciplinar de ingresso para a qual a disciplina seja obrigatória;  

II. turno de matrícula do discente;  

III. Coeficiente de Progressão, em ordem decrescente; 

IV. Coeficiente de Aproveitamento, em ordem decrescente. 

 

Nas matrículas em disciplinas ofertadas pelos centros, e respectivos cursos de formação 

específica, os discentes serão alocados nas vagas considerando os seguintes parâmetros 

na ordem que segue:  

I. vínculo (matrícula ou reserva de vaga) com curso de formação específica para a 

qual a disciplina é obrigatória ou de opção limitada; 

II. turno de matrícula do discente; 

III. Coeficiente de Progressão, em ordem decrescente;  

IV. Coeficiente de Aproveitamento, em ordem decrescente. 

 

Os coeficientes utilizados para o calculo do limite de créditos de matricula, assim como para 

a classificação nas turmas são aqueles referentes até 2019.3 e a partir de 2021.3, de acordo 

com a Resolução ConsEPE Nº 240, atualizada pelo Ato Decisório Nº 202, mantido pela 

PORTARIA Nº 2565/2022 de 27/06/2022 

 

Os alunos que possuem matrícula e reserva de vagas em cursos de formação específica 

terão prioridade nas disciplinas obrigatórias ou de opção limitada dos respectivos cursos, de 

acordo com o especificado em Resolução ConsEP nº 31. 

 

Os alunos que não possuam matrícula/reserva de vaga em cursos de formação específica 

serão analisados pelo turno e índices de seu curso de ingresso, considerando as possíveis 

trocas de turno de Bacharelado Interdisciplinar (BI), dos últimos editais inclusive. 

 

PcDs possuem matrícula garantida, assim como aqueles em risco de desligamento em 

acompanhamento pela Divisão de Ensino e Aprendizado Tutorial (DEAT). 
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Os alunos que não possuam matrícula/reserva de vaga em cursos de formação específica 

serão analisados pelo turno e índices de seu BI de ingresso, considerando as possíveis 

trocas de turno e de CI, dos últimos editais inclusive. 

 

O aluno que tiver sua matrícula deferida em turmas com solicitações igual ou superior 

a 150% do número de vagas não poderá excluí-la no ajuste de matrículas, conforme 

previsto na Resolução ConsEPE n° 201, artigo 2º, parágrafo 3º. 

 

O ajuste de matrícula em disciplinas ocorrerá entre os dias 23/01 e 24/01/2023 e será aberto 

a todos os alunos veteranos. 

 

Veja mais na PORTARIA Nº 2903/2022 - PROGRAD (11.01.05)  

   

  

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1191.pdf#page=10
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TABELA 3 - TURMAS EM INGLÊS 

Código de turma Turma 

DIESTS002-17SB Aeronáutica I-A I-diurno (São Bernardo do Campo) - TURMA MINISTRADA EM 
INGLÊS 

DIESZS001-17SB Aeronáutica I-B I-diurno (São Bernardo do Campo) - TURMA MINISTRADA EM 
INGLÊS 

 

 

MATRÍCULAS ESPECIAIS (FORA DO SISTEMA) 

 

As matrículas nas disciplinas: Projeto de Graduação em Computação I, II e III, deverão ser 

solicitadas no endereço cmcc-bcc.ufabc.edu.br/pgc. Para isso, o aluno deve primeiro 

cadastrar-se nesse link, depois acessar o sistema (mesmo link), clicar em "Matrícula", 

escolher o PGC (I, II, ou III) e, por fim, clicar em "confirmar solicitação". 

 

As solicitações estarão sujeitas à análise da Coordenação. Se a matrícula for deferida, o 

aluno receberá instruções de como proceder. 

 

As matrículas em Estágios de Licenciaturas deverão ser solicitadas por meio de 

preenchimento de formulário eletrônico, cujo(s) link(s) será(ão) oportunamente 

disponibilizado(s) no site e estarão sujeitas à análise da coordenação do(s) cursos(s). 

 

Para a matrícula nos Estágios Curriculares das Engenharias e Bacharelados, o aluno deve 

seguir as orientações dos sites do centro responsável pelo curso. 

 

As matrículas em Trabalho de Graduação I, Trabalho de Graduação II e Trabalho de 

Graduação III das Engenharias e Monografia I e Monografia II do Bacharelado em Ciências 

Econômicas deverão ser solicitadas na secretaria do CECS, de acordo com resolução 

própria e orientações divulgadas em cecs.ufabc.edu.br 

 

As solicitações de matrícula em turmas de Trabalho de Conclusão em de Curso do 

Bacharelado em Matemática, I, II e III serão analisadas previamente pela coordenação do 

curso, conforme requisitos descritos no Projeto Pedagógico. 

 

 

http://cmcc-bcc.ufabc.edu.br/pgc
https://cecs.ufabc.edu.br/
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Após o encerramento do prazo de matrícula, é fundamental que os alunos 

acompanhem os resultados que serão divulgados no site Prograd, e verifiquem se 

haverá necessidade de ajuste no período específico. 

 

Recomendamos que todos os alunos participem da matrícula em disciplinas, pois no ajuste 

serão disponibilizadas apenas as vagas remanescentes deste processo. 


