
CI Circular nº 15/2019 - CAA/PROGRAD

Campo Grande, 05 de junho de 2019.

Do: Chefe da Coordenadoria de Administração Acadêmica-CAA/Prograd 
Para: Coordenadores de Curso de Graduação da UFMS

C/C: Secac's; Sap's; Gabinetes da Direção das Unidades da UFMS

 
 
Assunto: Cronograma do Período de Renovação de Matrículas 2019/2
 
 
Senhor(a),

Considerando a proximidade do próximo período le�vo, encaminhamos o
cronograma das etapas do processo de renovação de matrículas para o período le�vo de
2019/2.

A renovação de matrícula é realizada pelo estudante, online, obedecendo aos
prazos estabelecidos e devidamente orientados 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, uma vez que o
prazo para finalização das matrículas será estendido até o dia 16/08/2019.

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",
e para a realização dos pedidos de ajustes, durante a "Etapa de Ajustes".

Após isso, apenas os Coordenadores de Curso poderão realizar ajustes, porém,
dentro do prazo limite mencionado, até o término da "Etapa de Validação".

 

Etapas Período A�vidade Responsável

Preparação

24 a
29/6 Verificação e divulgação das Ofertas de 2019/2 Coordenação de

Curso
6/7 Prazo Final para Lançamento de Notas de 2019/1 Docentes
7/7 Processamento da Matrícula Online Age�c

Etapa de
Seleção

8 e 9/7 Fase de Seleção e manifestação de interesse em Disciplinas, on-line. Estudante
10/7 Processamento das matrículas realizadas na Etapa de Seleção. Age�c

Etapa de
Ajustes

11 a
13/7

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

Coordenação de
Curso

15 e
16/7 Ajustes de vagas na oferta das disciplinas. COAC/SAP

17/7 Confirmação das matrículas, considerando as vagas ajustadas. Coordenação de
Curso

18 a
19/7

Fase de Ajustes, on-line, de matrículas considerando as vagas
restantes existentes.
Prazo final para solicitação de trancamento online
Prazo final para solicitação de Aproveitamento de Estudos.

ESTUDANTES



22/7 Processamento dos ajustes nas matrículas. Age�c

Etapa de
Validação

22/7 a
2/8

Análise dos Aproveitamentos de Estudos;
análise das matrículas e envio de demandas de vagas extras às 
COACs/SAPs

Coordenação de
Curso

5 e 6/8 Ajustes de vagas extras, na oferta das disciplinas. COAC/SAP

7 a 9/8 Confirmação dos ajustes de matrícula em vagas extras Coordenação de
Curso

12 a
16/8 Validação e Finalização das matrículas. SECAC

 

Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

 

Amaury Antônio de Castro Junior
 

Documento assinado eletronicamente por Amaury Antonio de Castro
Junior, Chefe de Coordenadoria, em 05/06/2019, às 15:30, 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 1277696 e o código CRC 1C3A9D5B.

 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.019974/2019-12 SEI nº 1277696

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

