ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS PARA O PERÍODO 2016.1

Os discentes veteranos e os ingressantes do PS-PVO 2015 devem realizar a matrícula
em disciplinas para o período 2016.1, de 15 a 18/04/2016, pelo Sig@. É importante
salientar que os discentes ingressantes pelo Sisu no semestre 2016.1 terão a matrícula
automática em todas as disciplinas do primeiro período. A partir do segundo semestre,
eles mesmos devem realizar a matrícula como veterano.
Para realizar o Trancamento de Período NÃO é necessário realizar matrícula, basta
acessar o Sig@ no período estipulado no calendário e realizar o trancamento. Esse
trancamento não pode ser realizado no primeiro período, pois o ingressante deve cursar,
pelo menos, três disciplinas. O trancamento é realizado uma única vez, por um único
semestre, a partir do segundo semestre.
No site da SRCA há um manual que ajuda o discente a realizar os procedimentos de
matrícula. Veja o link - http://www.srca.univasf.edu.br/?pg=paginas|matricula-html.
Para acessar o Sig@ mais eficientemente, o aluno deve utilizar o navegador Mozzila
Firefox, pois ele se adapta melhor às funcionalidades do sistema. Além disso, é
importante que os plugins estejam atualizados; o histórico de navegação deve ser limpo; e
o pop-up deve estar desbloqueado para o Sig@.
Nos primeiros dias de matrícula, o sistema congestiona por causa da grande quantidade
de usuário simultaneamente tentando acessá-lo. Isso é normal. O discente deve continuar
tentando realizar a matrícula. É importante frisar que a matrícula não é confirmada pela
ordem de realização, mas pelo ranking do discente e pelas prioridades do sistema. Sendo
assim, não importa se a matrícula for realizada no primeiro ou no último dia. Contudo,
orienta-se para que o discente não deixe para o último dia, para evitar transtornos.
Ao realizar a matrícula, o Sig@ oferece uma sugestão de matrícula, para a qual o
discente pode incluir ou excluir disciplinas. É importante salientar que as disciplinas
sugeridas são prioridade do discente. Se ele trocar a subturma ou retirar a disciplina,
perderá a prioridade. Por isso, TOME MUITO CUIDADO AO REALIZAR A MATRÍCULA.
Saiba mais sobre a matrícula:
Veja quais são as dificuldades mais comuns
Acompanhe o cronograma de matrícula
Assista ao vídeo ilustrativo
Por Seção de Comunicação e Marketing – Secom/SRCA.

DIFICULDADES MAIS COMUNS NA MATRÍCULA

DIFICULDADES

SUGESTÃO

Primeiro acesso ao Sig@

Acesse o Sig@, digite seu CPF no login e
clique em ‘Solicitar Acesso’ para criar a
senha. Se errar a senha sucessivas vezes
ou passar longos períodos sem acessar o
sistema, a sua senha é bloqueada, por
medida de segurança.

Senha do Sig@ está bloqueada

Solicite desbloqueio no SIC ou no seu
Colegiado. Depois, acesse o Sig@ e digite
seu CPF no login e clique em ‘Solicitar
Acesso’ para redefinir a senha.

A disciplina não está disponível para inserir
na matrícula

Verifique nos dois locais de busca no lado
direito e esquerdo, pelo Sig@. Se não
conseguir encontra-la, procure o seu
coordenador. Provavelmente, é um erro de
oferta, que será corrigido para a
modificação.

As disciplinas do meu período dão choque
de horário

Esse pode ser um erro de oferta. Procure
seu coordenador. Se o problema for
confirmado, realize a matrícula e insira a
disciplina na modificação.

A disciplina é de outro curso

Se não foram ofertadas vagas para o seu
curso, procure seu coordenador para que
ele negocie uma vaga. A disciplina deverá
ser inserida na modificação, se a vaga for
ofertada para o seu curso.

A disciplina está em fila de espera

O resultado só estará disponível após o
Ajuste da oferta pela coordenação de
curso.Ver calendário abaixo.

A matrícula foi indeferida por falta de vagas

Verifique
com
a
coordenação
a
possibilidade de aumentar o número de
vagas ou se outro curso oferta a disciplina.
Poderá inserir mais disciplinas na
modificação.

Não consegui realizar a matrícula

Procure imediatamente seu coordenador,
inclusive é importante oficializar a
demanda, por meio de requerimento no
SIC, caso perda o período de matrícula.
Voltar ao texto↑

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA PARA O PERÍODO 2016.1

DATA

EVENTO

EXPLICAÇÃO

De 12 a 14/04/2016

É o procedimento realizado pelo
Sig@ para realizar o cálculo do
Preparação para Matrícula ranking e preparar a sugestão de
do Período 2016.1 (Sig@ matrícula e as demais rotinas do
indisponível)
sistema para a matrícula do Período
2016.1. Neste prazo, o acesso a este
sistema estará indisponível.

De 15 a 18/04/2016

Os alunos veteranos e ingressantes
Matrícula
dos
alunos
do PS-PVO 2015 devem realizar a
veteranos para o período
matrícula em disciplinas para 2016.1,
2016.1
pelo Sig@.

Dias 19 e 20/04/2016

As Coordenações do Curso podem
Ajuste da Oferta pelas
realizar os ajustes necessários na
Coordenações de Curso
oferta de disciplinas.

De 23 a 25/04/2016

Modificação/correção
de
Os alunos podem incluir ou excluir
matrícula pelos alunos para
disciplinas.
o período 2016.1

Dias 26 e 27/04/2016

Ajuste da Oferta pelas As Coordenações do Curso podem
Coordenações de Curso realizar os ajustes necessários na
(após modificação)
oferta de disciplinas.

De 02 a 04/05/2016

Neste período, os discentes da
Univasf poderão apenas acrescentar
Matrículas em disciplinas
alguma
disciplina.
Só
estarão
com vagas ociosas pelos
disponíveis
as
disciplinas
que
discentes da Univasf
efetivamente ainda tiver com vagas
ociosas.

De 05 a 06/05/2016

Ajuste da Oferta pelas
As Coordenações do Curso podem
Coordenações de Curso
realizar os ajustes necessários na
(após a matrícula em vagas
oferta de disciplinas.
ociosas)

De 16 a 19/05/2016

Neste período, os discentes poderão
cancelar disciplinas com ônus1 ou
Trancar o Período 2016.1. Para
Trancamento do Período ou
trancar, NÃO é necessária a
Cancelamento
de
realização
da
matrícula,
basta
disciplinas de 2016.1
acessar o Sig@ no período de
trancamento
e
realizar
esse
procedimento.

Voltar ao texto↑
1

O ônus a é diminuição do ranking do discente.

