REGRAS DE MATRÍCULA DE VETERANOS PARA 2018.1
●
●
●
●

●

O sistema estará disponível a partir das 11h00 do dia 02/01/2018.
Será permitido ao aluno fazer a sua matrícula no mínimo de 04 e no máximo 09 disciplinas;
O aluno continua com a possibilidade de escolher o professor e disciplina;
Não será mais considerado o Score para alocação de vagas; Caso o aluno não encontre vaga na
turma desejada, deve usar o recurso de fila de espera, disponível para todas as turmas. Trata-se
de um ícone que sinaliza na grade de horários que essa turma já está lotada. Ao selecionar essa
disciplina, automaticamente o aluno será incluído na lista de espera.
Para fins de balanceamento de carga do servidor, a matrícula será escalonada por curso
conforme a seguir:

Período

Cursos

2/1 a 12/1

Direito

3/1 a 12/1

Demais cursos

Primeira Fase
2/1 a 12/1

Segunda Fase
(Ajuste)
23/1 a 12/2

Todos os cursos

Primeira Fase (02 a 12/01 - Escolha das Disciplinas, Geração da DMF e Pagamento)
●
●
●
●
●
●

O aluno terá suas disciplinas garantidas desde que efetue o pagamento até o dia 12/01/2018 e
que não esteja em lista de espera;
A alocação de vagas obedecerá à ordem de acesso ao sistema (data e hora).
A lista de espera somente será habilitada quando a disciplina/turma tiver as vagas preenchidas na
sua totalidade;
Haverá lista de espera para disciplinas regulares, exceto para Estágios (área de Saúde);
O objetivo da lista de espera é possibilitar a criação de novas turmas, caso exista demanda que
viabilize a abertura;
O vencimento do DMF será dia 12/01/2018. Serão concedidos descontos para aqueles que
anteciparem o pagamento, de acordo com o calendário a seguir:
○

DIREITO
Período

% Desconto

02/01 a 04/01/18

7%

05/01 a 09/01/18

3%

10/01 a 12/01/18

Sem Desconto

○

DEMAIS CURSOS
Período

% Desconto

03/01 a 05/01/18

7%

06/01 a 09/01/18

3%

10/01 a 12/01/18

Sem Desconto

Segunda Fase (23/01 à 12/02 - Ajuste de disciplinas)
●
●
●
●
●

Trata-se da fase de ajuste e matrículas remanescentes;
O aluno poderá realizar ajustes (inclusão, exclusão e trocas de turmas) em sua matrícula;
O não pagamento do boleto até o vencimento implicará na liberação da vaga. Esteja atento ao
vencimento.
O aluno poderá efetuar matrícula em disciplinas fora da sua matriz curricular como Atividade
Complementar sem que haja necessidade de solicitar via requerimento;
Para alunos que participaram da primeira fase e efetuaram o pagamento, não será necessário
novo DMF.

