Leiam atentamente ao FAQ abaixo, com as principais orientações para a
renovação de matrícula 2020/2.

Onde devo fazer a solicitação de matrícula
para o semestre 2020.2?

Sou calouro 2020.2, preciso fazer alguma
matrícula agora?

Sou calouro 2020.2, posso fazer o ajuste de
matrícula?

A solicitação de matrícula para os veteranos
ou ingressantes pelo processo de
transferências e retornos deverá ser
realizada on line, no Portal do Aluno, pelo link
https://cagr.sistemas.ufsc.br/

NÃO. Os calouros já recebem a grade de
horários pronta, não precisam fazer
solicitação de matrícula.

Os calouros 2020.2 que necessitarem de
ajustes de matrícula devem aguardar o
período de ajuste excepcional de matrícula
(4º etapa de matrícula), conforme o
cronograma.
Observação: calouros que já conseguirem
validar disciplinas, por terem sido alunos
da própria UFSC ou de outras instituições,
podem enviar um e-mail para a Secretaria
Acadêmica, solicitando a inclusão de novas
disciplinas para preencher os horários que
ficarem vagos por conta das validações.

Fiz transferência interna ou retorno de
aluno abandono, como devo fazer a
matrícula?

O aluno de transferência interna ou retorno
de abandono deve fazer a solicitação já com
o novo número de matrícula, referente ao
semestre 2020.2.

Sou ingressante por transferência externa,
como devo realizar a matrícula?

O candidato aprovado no processo de
transferência externa ou retorno de graduado
deve acessar o Portal do Aluno, com o
número de matrícula (está antes do nome do
candidato no edital) e clicar em “primeiro
acesso”. A senha será encaminhada para o
e-mail cadastrado. Se não possuir e-mail ou
desejar alterá-lo, deve entrar em contato com
a secretaria acadêmica pelos canais
informados no post principal na página da
Secretaria.

Estrou com a matrícula trancada e gostaria
de voltar a estudar nesse semestre. O que
devo fazer?

Nesse caso, deve ser enviado um e-mail para
a Secretaria Acadêmica, solicitando o
destrancamento. Após a Secretaria confirmar
o destrancamento, o sistema CAGR já estará
liberado para realização do pedido de
matrícula.

Os planos de ensino estarão disponíveis
antes da matrícula?

SIM. Todos os planos de ensino estão
disponíveis no link http://embufsc.epizy.com/ .
Consulte o plano e ensino antes de fazer a
matrícula.

Posso me matricular abaixo do limite
mínimo de créditos?

SIM. Para tanto, o aluno pode enviar um email para a Secretaria, pois o sistema CAGR
ainda não aceita pedidos abaixo do limite
mínimo de créditos.

Posso me matricular em mais créditos do
que o limite máximo?

Sim. Esse pedido deverá ser feito na etapa
de ajuste excepcional (quarta etapa).

Poderei me matricular em disciplinas com
superposição de horários?

Eu ainda posso pedir para o professor
excluir algum horário do sistema, para
permitir minha matrícula com superposição
de horários?

Posso me matricular em disciplinas
ofertadas em outros Campi?

Como me matricular nas disciplinas de
Intercâmbio?

SIM. A Resolução 140/2020/CUn continua
em vigor, enquanto estiver em vigor o
Calendário Acadêmico Suplementar
Excepcional. Porém, neste semestre os
estudantes não deverão encaminhar
formulário de anuência aos professores, pois
os horários já foram excluídos do CAGR,
conforme os docentes autorizaram.

NÃO. Ao fazer os planos de ensino, os
professores já programaram os horários em
que poderão ocorrer encontros síncronos,
liberando o horário de atividades
assíncronas. Nenhum outro horário será
liberado.

SIM. O aluno deve enviar um e-mail para a
Secretaria Acadêmica, com os códigos das
disciplinas e das turmas em que quer se
matricular. O aluno deverá acompanhar o
resultado pelo CAGR, conforme o
cronograma da matrícula; caso não consiga a
vaga, pode fazer o mesmo procedimento nas
etapas subsequentes. Caso até a etapa de
ajuste de matrícula o aluno não tenha
conseguido a vaga, deverá então solicitá-la
pelo sistema de ajuste de matrícula.

O aluno deve enviar um e-mail para a
Secretaria Acadêmica, que encaminhará o
pedido para avaliação do Coordenação. Caso
esse defira o pedido, a Secretaria efetuará o
pedido no sistema.

Onde posso consultar os horários das
disciplinas?

Os horários das disciplinas podem ser
consultados na aba “Cadastro de Turmas”,
no Portal do Aluno, no CAGR.

Para ter preferência na distribuição das
vagas, é essencial escolher turmas do
Para ter preferência nas turmas, o que devo próprio curso (a partir da segunda fase). Mas
fazer?
se não for possível, por coincidência de
horários, ou outro motivo, escolham as
turmas com final G.

Observem os números finais das turmas:

Como saber qual a turma do meu curso?

O que significam as turmas com final G?

Preciso cursar disciplinas da primeira fase,
posso me matricular nas turmas dos
calouros?










601 – Ciência e Tecnologia
602 – Eng. Aeroespacial
603 – Eng. Automotiva
604 – Eng. Ferroviária e Metroviária
605 – Eng. Mecatrônica
606 – Eng. Naval
607 – Eng. Civil de Infraestrutura
608 – Eng. de Transportes e Logística

As turmas com final "G", são comuns a todos
os cursos. Isso significa que a preferência
para as vagas segue a Resolução
017/CUn/97, Art. 42, sem preferência por
curso.

Os alunos que necessitam cursar disciplinas
da primeira fase, como Cálculo I, Física e
Geometria Analítica, devem escolher de
preferência a turma G, pois a maior parte das

vagas nas turmas específicas de cada curso
estarão reservadas para os calouros 2020.2.

Posso solicitar disciplinas que eu ainda
não tenho o pré-requisito?

Posso solicitar quebra de pré-requisito?

Como saber quais são os pré-requisitos do
currículo do meu curso?

Se eu fizer a matrícula já no primeiro dia,
tenho mais chance de conseguir a vaga?

NÃO. Não solicitem disciplinas que ainda não
cursaram os pré-requisitos. Elas podem até
aparecer na grade de horários, mas vão
sumir após o resultado da segunda etapa.

Em alguns casos muito específicos, no
período de ajuste excepcional (4º etapa de
matrícula), a quebra de pré-requisitos pode
ser solicitada ao coordenador do curso. No
sistema utilizado para a 4º etapa, haverá um
campo reservado para que os alunos façam
solicitações dessa natureza.

Os pré-requisitos das disciplinas podem ser
encontrados nos currículos dos respectivos
cursos, que os estudantes poderão consultar
aqui.

NÃO. A matrícula não é processada por
ordem de chegada, portanto aguardem a
divulgação das notas para realizar o pedido.
A primeira etapa deverá ser feita até o dia
22/12.

O aluno pode verificar o resultado da
solicitação de matrícula no atestado ou
Onde posso visualizar o resultado da minha espelho de matrícula. Não olhem a grade de
solicitação de matrícula?
horários, pois algumas disciplinas poderão

estar sem horários cadastrados e, desta
forma, não aparecerão na grade.

O que significa o termo AUX-LIVRE nos
horários?

Vou fazer intercâmbio pela UFSC em
2020.2, como devo realizar a matrícula?

Não quero cursar nenhuma disciplina em
2020.2, o que devo fazer?

O termo AUX-LIVRE é referente ao espaço
físico, ou seja, considerando que o semestre
será de atividades pedagógicas não
presenciais, não há sala de aula alocada
para aquele horário.

Os alunos que farão algum programa de
intercâmbio pela UFSC deverão solicitar a
matrícula no período de ajuste excepcional,
pelo e-mail
secretariaacademica.ctj@contato.ufsc.br .

O estudante que não pretende cursar
disciplinas em 2020.2 pode solicitar a
situação ZZD2020 – Situação Regular UFSC
- Pandemia - COVID-19. Só sera possivel o
registro do ZZD2020 no ajuste excepcional.
E após esse período aqueles alunos sem
matricula em disciplinas receberão
automaticamente o registro.

Se eu me matricular e depois me
arrepender, o que posso fazer?

O estudante pode solicitar o cancelamento de
disciplinas no semestre, que poderá ser feito
enquanto vigorar o Calendário Acadêmico
Suplementar Excepcional dos Cursos de
Graduação. Esse cancelamento deverá ser
solicitado pelo SisAcad a partir de
01/02/2021.

Existem as seguintes situações:
Estou com a matrícula trancada, como devo
proceder?

1. Se o estudante está com a matrícula
trancada apenas no semestre 2020.1,
ela será liberada automaticamente no
período de matrículas;
2. Se o aluno trancou a matrícula por
mais semestres, mas deseja antecipar
o retorno para 2020.2, deve
encaminhar um e-mail para a
secretaria acadêmica.
3. Se o estudante pretende trancar a
matrícula no semestre 2020.2, deve
aguardar o dia 01/02 para solicitar pelo
e-mail da secretaria.

Os estudantes podem entrar em contato com:
Em caso de dúvidas, com quem eu posso
falar durante a renovação?






Coordenadores de Curso;
Equipe da secretaria acadêmica, pelo
aplicativo Whatsapp nos números
indicados no post da página da
Secretaria.
plantão nos dias 17, 18, 21 e 22/12,
das 14, no link indicado na página da
Secretaria.

