
O cio Circular nº 4/2020 - CAA/PROGRAD/UFMS

Campo Grande, 07 de fevereiro de 2020.

Às

Coordenações de Cursos de Graduação

C/C: Direção, COACs, SEAACs das UAS da UFMS

Assunto: Renovação de matrículas 2020/1

Senhores Coordenadores de Curso, 

O estudante deverá renovar a matrícula nos Cursos de Graduação nos dias
10 e 11/02/2020.  

Como  informado  anteriormente,  nesta  renovação  de  matrícula,  teremos
algumas novidades que são consequência do aprimoramento da oferta de disciplinas. 

-  Vaga livre de frequência:  o  estudante  poderá optar  pela  matrícula  em
disciplina  com vaga  livre  de  frequência,  desde  que  já  tenha  cursado  a  disciplina  com
frequência igual ou superior 75% e que tenha sido reprovado por nota, com média de
aproveitamento igual ou superior 4,0, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2020

- Turmas com carga horária em EAD: algumas disciplinas possuem turmas
com parte da carga horária na modalidade EAD. 

A oferta de Vaga livre de frequência e de turma com carga horária em EAD
são decorrentes da necessidade e opção do Colegiado de Curso.  

Outras duas alterações importantes são referentes às solicitações de alguns
Coordenadores de Curso, considerando o processo de renovação realizado em 2019/2:

- Remanejamento opcional de turmas: em disciplinas com oferta de mais
de uma turma, o estudante pode optar por ser ou não, remanejado automa camente pelo
sistema para uma turma diferente da que ele selecionou. Desta forma, caso o estudante
faça a opção por ser remanejado, e não seja matriculado na turma solicitada,  ele será
remanejado  para  outra  turma,  desde  que  não  haja  conflito  de  horário  com  outras
disciplinas selecionadas. Caso o estudante faça a opção por não ser remanejado, e não seja
matriculado na turma solicitada, o estudante não terá sua matrícula confirmada. A opção
pelo remanejamento poderá ser realizado tanto na fase de seleção on-line, como na de
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ajuste on-line.  Isso acontecerá em disciplinas com mais de uma turma e quando houver
mais estudantes interessados do que vagas disponíveis. 

-  Manifestação de interesse:  somente será  permi da  a  manifestação  de
interesse  em  disciplinas  ofertadas  pelos  Cursos  de  Graduação  localizadas  na  mesma
cidade.  Isto é, não é permi da a manifestação de interesse em disciplinas que não estão
sendo ofertadas. 

A  seguir,  apresentamos  o  cronograma  do  processo  de  renovação  de
matrícula:

ETAPAS PERÍODO ATIVIDADE RESPONSÁVEL

Seleção on-line
(1ª etapa
Estudante)

10/02 a par r
das 07:00 -
11/02 até às
23:59

Fase de seleção on-line e
manifestação de interesse
em disciplinas.

Estudante

12/2
Processamento das
matrículas realizadas na
Etapa de Seleção on-line.

Age c

Verificação e
ajustes de
matrículas (1ª
etapa)

13/2 - até às
23:59

Análise das matrículas e
envio das demandas de
vagas para as COACs.

Coordenação
de Curso

13/2 a 14/2
até 13:00

Ajustes de vagas na oferta
das disciplinas. COAC

14/2 até às
23:00

Confirmação das
matrículas, considerando
as vagas ajustadas.

Coordenação
de Curso

Ajustes on-line
de matrículas
(2ª etapa
Estudante)

17/02 a par r
das 07:00 -
18/02 até às
23:59

Fase de ajustes on-line de
matrículas considerando as
vagas restantes existentes.

Estudante

19/2
Processamento das
matrículas realizadas na
Etapa de ajustes on-line.

Age c

Verificação e
ajustes de
matrículas (2ª
etapa)

20/2- até às
23:59

Análise das matrículas e
envio das demandas de
vagas extras para as COACs.

Coordenação
de Curso

20/2 a 21/2
até 13:00

Ajustes de vagas extras na
oferta das disciplinas. COAC

21/2 até às
23:59

Confirmação dos ajustes de
matrícula em vagas extras.

Coordenação
de Curso

Validação de
matrículas 27/2 a 6/3

Validação e Finalização das
matrículas COAC/SEAAC

6/3 até às
23:59

Prazo final para solicitação
de trancamento online. Estudante

O processo de renovação de matrícula é realizada pelo estudante, no Siscad,
obedecendo aos prazos estabelecidos e devidamente orientado pelos Coordenadores de
Curso, que têm papel fundamental em todo o processo. 

Destacamos a importância em atender aos prazos, tendo em vista que não
serão admi dos pedidos de trancamento e ajustes de matrícula fora de prazo. 
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Sugerimos ampla divulgação entre os estudantes com o obje vo de informá-
los sobre os prazos para a escolha das disciplinas a serem cursadas, durante a "Etapa de
Seleção on-line", e para a realização dos pedidos de ajustes, durante a "Etapa de Ajustes
on-line".

Informamos  que em cada  tela  do Siscad pode  ser  ob da  ajuda sobre  o
conteúdo da respec va tela. Basta acessar o menu "Ajuda" no canto superior direito, ou na
imagem com o "Ponto de Interrogação". Além disso, está disponibilizado um manual de
ajuda (h p://siscad.ufms.br/academico/ajuda) aos estudantes e que todos podem acessá-
lo para auxiliar os estudantes na renovação. 

Atenciosamente, 

Cris ano Costa Argemon Vieira

CAA/Prograd

Documento assinado eletronicamente por Cris ano Costa Argemon
Vieira, Chefe de Coordenadoria, em 07/02/2020, às 16:52, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1777704 e o código
CRC DF6C066E.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.003655/2020-29 SEI nº 1777704
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