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EDITAL N9 40/2019
MATRICULA SEQUENCIALDE ALUNOS REGULARES

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SALVADOR, no uso das suas atribuições estatutárias e
regimentais, torna público, especialmente aos alunos regulares com direito a matrículas sequenciais

ou renovadas para o segundo semestre letivo do ano de 2019, que as mesmas serão realizadas
exclusivamente através do portal da UCSal, com indispensável observância das disposições do
presente Edital em todas as suas fases, prazos e procedimentos.
1. MATRÍCULAS SEQUENCIAIS OU RENOVADAS ATRAVÉS DO PORTAL.

Os alunos regularesdeverão realizar as matrículas sequenciaisou renovadas para o 2g semestre de

2019 destinadas a continuidade de estudos acadêmicos pelo sistema de matrícula por
disciplina/curso/turno, com a indispensávelobservânciados pré-requisitos e co-requisitos, das demais
condições regimentais administrativo-financeiras e acadêmícas, bem como deste Edital.

a) A Universidade procederá a ampla divulgação deste Edital, tornando-o de pleno conhecimento de
todos para que não se invoque seu desconhecimento a qualquer título ou pretexto.

b) A Pró-Reitoria de Graduação e Secretaria Geral de Curso - SGC, por seus respectivos setores,
adotarão as medidas pertinentes para a realização da matrícula através do portal, na forma dos
procedimentos básicosinclusive quanto aos passose rotina para o seu regular processamento.
c) A UCSALprestará ao aluno orientação e apoio necessário a tempestíva adição dos procedimentos

relacionadosà renovaçãoda matrícula,inclusiveatravés da rede telefónica no seguinte número: 71
3203-8800.

2. LOCALDE REALIZAÇÃODA MATRÍCULA.

A matrícula via portal, na forma disciplinada pelo Ato nP 224 de 2014, poderá ser realizada em
qualquer local onde existam serviçosvia internet através dos quais cadaaluno, deverá acessaro portal
da Universidade no seguinte endereço: www.ucsal.br onde estão disponibilizadas informações e
orientações sobre etapas para a formulação de suas Proposta de Matrícula Acadêmica -PMA, bem
como sobre os prazos e procedimentos relacionados com Matrícula Financeira-MF e com Resultado da
M atrícula .

a) A UCSaldisponibilizará, para o processo de renovação de matrículas via portal, nos horários de
funcionamento, os laboratórios de informática(LAMI) localizados em todos os campi, para que o aluno
possa adotar os procedimentos para a tempestiva realização de sua matrícula.
b) Somente terão acesso ao link de renovação de matrícula os alunos adimplentes
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3. PRAZOS.

Paraa renovação da matrícula destinada ao preenchimento das vagas no 29 semestre letivo de 2019

disponibilizadasna forma do item 5.1 deste edital os alunos se obrigam a observar os prazos
estabelecidos para a sua operacionalização,constante do quadro a seguir, sem prejuízo de outros
específicos, para suas atividades mencionadas em instrumentos de divulgação.

Calendário de Rematrícula para a Graduação Presencial e EaD - 2019/2
ETAPA

PERÍODO

INFORMAÇÃO
DIREITO - só mostra o

25 a 27/06/2019

turno do aluno
ENGENHARIACIVIL-só

27 e 28/6/2019
la. Etapa - Nesta etapa a matrícula é l 25/06/2019

On-lhe, o aluno selecionaas

mostra o turno do

a

aluno

04/07/2019
28/06/2019

às 08

TODOSOSCURSOS+

disciplinas, realiza o pagamento e

horas até o dia

solicita a vaga(com lista de espera)

IGestãode RHEaD)
04/07/2019

às 17

mostra todos os turnos

horas

25/06/2019 a
Matrícula Financeira com desconto de 5%

D4/07/2019
Retorno bancário. Baixa bancária dos boletos
Processamento(Portal do Aluno
Fechado)

05/07/2019 a l não pagos. Confirmação dos alunos pagantes
09/07/2019

de acordo com as vagas. Exclusão das

solicitações não pagas e não atendidas.
ETAPA

PERÍODO

INFORMAÇÃO

09/07/2019 às
2a. Etapa - Nesta etapa a matrícula é
On-lhe, o aluno pode excluir e incluir

17 horas até o

Todos os Cursos

dia ].8/07/2019

disciplinas, ocupando a vaga(sem

14/01/2019 às
lista de espera)

Matrícula Financeira com acréscimos

08 horas
Retorno bancário. Baixa bancária dos boletos

Processamento

19/07/2019 a
'tQlanllnxs

não pagos. Confirmação dos alunos pagantes
de acordo com as vagas. Exclusão das

solicitações não pagas e não atendidas.
)
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Resultado

25/07/2019

às

Resultado da 2g Etapa

08 horas
ETAPA

PERÍODO

INFORMAÇÃO

3a. Etapa - Nesta etapa a matrícula é
On-lhe e Presencial. Na matrícula

25/07/2019 a
Todos os Cursos

on-lhe o aluno só poderá incluir

DI/08/2019
disciplinas, e na presencial o aluno

poderá substituir disciplinas
02/08/2019 às

Exclusão das turmas com menos de 10 alunos

09 horas

e resultado da 3e Etapa

Resultado

4. PROCEDIMENTOS BÁSICOS.

Ficam estabelecidos, para 2019.2, os procedimentos, prazos e diretrizes constantes deste Edital, sem
prejuízo de outras instruções complementares que venham a ser necessárias

4.1. A Universidade Católica do Salvador disponibilizará a relação das disciplinas oferecidas e

respectivoshorários e númerosde vagaspor curso/turno, de acordo com o vínculo de ingressodo
aluno para que este, utilizando-se de sua senha pessoal, possa acessarpelo portal WWW:licsa.br as
informações necessáriasà operacionalízação das etapas da matrícula sequencial.

4.2. A UniversidadeCatólicado Salvadornão responderápelo uso indevido da senhade acessode
cada aluno reputando-se não efetivada a Renovaçãode Matrícula se, pelo uso indevido, ou pelo uso

por terceiros, não forem observadascriteriosamente todas as etapas e procedimentos para sua
realização.
4.3. Os alunos devem elaborar suas Propostas de Matrícula Acadêmica-PMA contendo, no mínimo, 04

jquatro) disciplinase, no máximo, 9(nove), conforme dispõe o RegimentoGeral da UCSAL,admitindose número diferente do mínimo mencionado, desde que fique comprovado que se trata de aluno

formando ou aluno impossibilitadode cursar o mínimo exigido em razão de pré-requisitação,corequisitação,indisponibilidadede vagasou oferta, ou ainda em se tratando de aluno acompanhado
pelo PLENUSque ateste a sua impossibilidade de cursar o número mínimo de disciplinas.
4.4.Para o preenchimento das vagas oferecidas por disciplina/turno serão observadas, pela seleção da
disciplinas por ordem de forma cumulativa, as seguintes condições:
a) Seleção da disciplina porordem de chegada e atendimento à lista de espera;
b) Efetivação da matrícula financeira;

&

4.5. A simples formulação das Propostas de Matrícula Acadêmica - PMA e da grade horária não fe
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constituemem efetivaçãode matrícula nem resulta em direito subjetivo líquido e certo à matrícula
nas disciplinas de sua opção

4.6. Na hipótese das Propostasde Matrícula Acadêmica-PMAenvolverema necessidadede revisão,
ajuste e adequações,

é de responsabilidade

do aluno o acompanhamento

e a verificação

das

modificações.

4.7. A formulação das Propostasde Matrícula Acadêmíca-PMAimplica o reconhecimento do aluno de
que a Universidade poderá promover eventuais alterações para adequação das condições de oferta de
disciplinas para o 2' semestre de 2019, ou alteração de docentes em disciplinas, sem que isso implique

ofensa alguma a eventual direito subjetívo adquirido quanto às disciplinas pelas quais tenha
manifestado sua opção. Assegura-se,a qualquer tempo, à Universidade,o exercícioda autonomia de
organizaçãoacadêmicae administrativa de seuscursos,na forma do ordenamento jurídico vigente
4.8. Os alunos devem verificar, no portal, as vagas disponíveis por disciplina/turno a fim de que,
observados os limites máximos do número de disciplinas para renovação da matrícula e para
composição de horário, possam manifestar sua opção por acrescentar algum outro componente

curricular, desde que sejam respeitados os pré-requisitos e os resultados dos procedimentos
adotados.

4.9. Para atendimento ao disposto no subitem precedente a Universidadeadotará como critério para
preenchimento das vagasainda disponíveis a ordem do envio da opção ao SistemaInformatizado de
Matrícula com devido regístro de controle para esclarecimento e outros fins pertinentes, respeitadas
sempre e em qualquer hipótese as regras gerais para efeito da pretendida renovação de matrícula.

4.10. A Universidade adotará procedimentos de reorganização de turmas, eliminando aquelas que
apresentem número insuficiente de alunos para regular oferta da disciplina, disto podendo resultar
alterações nos resultados das propostas de Matrícula Acadêmica-PMA, para efeito da organização
definitiva de disciplinase de turmas por disciplinas.
4.11. A Matrícula Financeira-MF caracterizar-se-á mediante o pagamento, através da rede bancária, do

valor correspondente à primeira parcela da semestralidade, devendo o aluno tomar por base o
número de disciplinas constantes da Proposta de Matrícula Acadêmica-PMA, suscetível de alterações

de que resultaráo número definitivo de disciplinasem que a Matrícula Acadêmicavier a confirmar-se
4.12 Da apresentação pelo aluno da Proposta de Matrícula Acadêmica-PMA e dos seus eventuais
ajustes,quando for o caso,bem como o pagamento da lg parcela, não resulta direito subjetivo líquido
e certo à matrícula nas disciplinas por ele indicadas.

4.13 Com o ato do pagamento da lg parcela o aluno ratificará as cláusulasdo Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais, assumindo expressamente, dentre outras, a obrigação de pagar os valores

correspondentes a cada parcela nos respectivos prazos, observados, no que couber, os Ter
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Aditivos que forem celebrados bem como outros instrumentos adotados pela Universidade

4.14 0 pagamento da l9 parcela com base na Proposta de Matrícula Acadêmica-PMA não tornará
definitivas a Matrícula Acadêmica-MA e a Matrícula Financeira-MF,posto de dependerão de ajuste
que tenham sido necessáriosou possíveis nas Propostas de Matrícula Acadêmíca --PMA.

4.15 A Renovaçãoda Matrícula através do portal, pelo seu caráter não presencial,prescindirade
instrumento de procuração e será realizada pelo próprio aluno, acessando as informações
disponibilizadas pela Universidade.

5. ORGANIZAÇÃO
BÁSICA.
A rematrícula far-se-á exclusivamenteatravés do portal, em 03jtrêsl passosdistintos e obrigatórios, a
saber:
5.1 Propostas de Matrícula Acadêmica -PMA.

5.2. Matrícula Financeira
5.3. Resultado da Matrícula

6. PROPOSTADE MATRICULA ACADEMICA-PMA.

Observados os procedimentos, critérios e prazos estabelecidos, as Propostas de Matrícula Acadêmica-

PMA para 2019.2 serão formuladas exclusivamente pelo portal, por curso, pelos alunos regulares,
nestesincluídos aquelesque obtiveram em 2019.1 deferimento em processo de reservade vaga ou de
reabertura de matrícula para 2019.2

6.1 0 aluno terá a opção por disciplinascom oferta programadano turno oposto daquele em que
ocorreu o vínculo de ingresso obedecendo o quadro de renovação de matrícula constante no item 03
deste Edital.

6.2 É da responsabilidadedo aluno verificar a oferta, respeitando o intervalo entre as aulas e o tempo
de deslocamento entre campi, quando for o caso.
6.3. Os alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição que se matricularem em disciplinas

de Estágio Supervisionado, por dependerem do encaminhamento dos nomes para os campos de
Estágio, não poderão fazer alterações nestas disciplinas no período de ajustes de matrícula final.

6.4. A Universidade disponibilizará nas datas constantes do item 3 deste Edital os resultados do
processamento e adequações das Propostas de Matrícula Acadêmica - PMA ao planejamento
acadêmico divulgado pelo site para renovação de matrícula, possibilitando ao aluno manifestar sua
opção por disciplinas nas quais ainda existam vagas, observando os períodos estabelecidos no
cronograma.

6.5. A Universidade realizará na terceira etapa de renovação de matrícula os ajustes fi
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possibilitando ao aluno manifestar sua opção por disciplinas nas quais ainda existam vagas,
observados os períodos estabelecidos no cronograma de atívidade constante no item 3 deste Edital,
podendo o aluno que não participou das etapas anteriores, realizar a matrícula neste período.
6.6. Formuladas as Propostas de Matrícula Acadêmica - PMA e feitas pela Universidade as adequações

necessáriasao atendimento do planejamento acadêmicoquanto ao número de turmas e ao número
de vagas por disciplina/curso/turno, o aluno deverá consultar, via portal, os resultados informados no
período previsto no cronograma de atividade constante no item 3 deste Edital.
7. MATRICULA FINANCEIRA.

A Matrícula Financeiraserá efetuada através de rede bancária, mediante pagamento do valor
correspondente a 1/6 jum sexto) da semestralidade decorrente do número de disciplinas constantes
da Proposta de Matrícula Acadêmica - PMA.

7.1 0 aluno que optar pelo pagamentodas parcelasaté a data do vencimento fará jus a 5% de
desconto.
7.2 0 aluno que efetuar o pagamento após a data de vencimento terá acréscimoscontratuais de multa
ejuros.
7.3 0 aluno que não efetuar o pagamento nas datas previstas em calendário de rematrícula(item 3
deste Edital), terá a sua PMA cancelada, porém poderá participar das etapas seguintes, de matrícula
acadêmica e financeira, formulando nova PMA conforme disponibilidade de vagas.

7.4. A emissãodo boleto parapagamentoda matrículae mensalidades
é de responsabilidade
do
aluno, devendo ser emitido via portal do aluno com acesso através de sua senha pessoal.

7.5 A cada renovação de matrícula fica o aluno obrigado a dar o aceite virtual em seu Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, aceitando automaticamente

as cláusulas vigentes para o período

letivo de 20].9.2

7.6 A verificação da regularidade da Matrícula Financeira,abrangendo a comprovaçãoda quitação dos

títulos dadosem pagamento,não exime o aluno de comprovara regularidadefinanceira quanto aos
semestresanteriores, inclusivesobre o cumprimento de acordos celebrados,tratando-se, desta forma,
de uma das condições indispensáveis à realização da matrícula sequencial pretendida.

7.7 0s alunos beneficiários do FIESem 2019/1 deverão efetuar o pagamento da primeira parcela pelo
valor correspondente ao percentual remanescente do fixado para o financiamento, resultando no
entanto, a obrigação de pagar o valor correspondente à parcela integral se não houver renovação do
FIESpara 2019/2, observado, em qualquer hipótese, o disposto nos subitens 7.1 a 7.4 deste Edital.
7.8. Os alunos bolsistas pagarão integralmente o valor da primeira parcela se não tiverem obtido
2019/1 o desempenho acadêmico previsto nos respectivos Termos Aditivos para a sua renovação.
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7.9 Caso o aluno emita o boleto com um determinado número de disciplinas e realize um ajuste em
sua matrícula retirando ou acrescentando disciplinas, o boleto subsequente será reajustado,
respeitando o número de disciplinas e o prazo de geração do mesmo pelo setor financeiro.

8. VALOR DA MATRÍCULA.

O valor a ser pago a título de Matrícula Financeira- MF, corresponderáa 1/6 jum sexto) da
semestralidade decorrente do número de disciplinas constante da PMA preferencial, a ser revisto
quando e se for o caso, após realização de ajuste, nos prazos e sob os procedimentos inerentes à
operacionalização da matrícula.

8.1 Em qualquer hipótese, o valor da primeira parcela, que corresponderásempre à matrícula
financeira a ser confirmada, resultará do número de disciplinas em que definitivamente for o aluno
consideradomatriculado, utilizando da seguintefórmula:

Valor da matrícula

IN9 de disciplinas a cursar x valor de uma disciplina) x6
N9 de parcelas

da semestralidade

8.2 Para efeito do cálculo do pagamento devido na primeira parcela da semestralidade, assim como
nas subsequentes, nos respectivos prazos, serão considerados Termos Aditivos ao Contrato de

Prestaçãode ServiçosEducacionaisou outros instrumentos com que sejamdeferidos benefíciosa
qualquer título ou de qualquer natureza, inclusive os relativos ao FIES.

8.3 Seráobservada,estritamente,como data limite e improrrogávela data limite constanteem
cronograma no item 3 deste Edital o pagamento do valor da lg parcela semestral e para ajustes das
diferenças porventura existentes sobre pagamentos anteriores feitos, não sendo permitido, a partir da

referida data limite, qualquer pagamento ou revisão para efeito de matrícula no semestre pretendido
reputando-a fora do prazo.

8.4 Eventuais negociações após o prazo estabelecido neste Edital ensejarão apenas matrícula para o
semestre subsequente, isto é, 2020/1
9. RESULTADODA MATRICULA.

O resultado da matrícula será divulgado via portal do aluno, considerando-seaptos para as atividades
letivas e acadêmicasem 2019/2 os alunos regularmente matriculados, resultando a inclusão de
nomes nos Diários de Classe
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10. DISPOSIÇOES GERAIS.

Os alunos que obtiveram deferimento nos processosde Reservasde Vaga e de Reaberturade
Matrícula, respectivamente para reingresso no curso e continuidade de estudos em 2016.2.
formularão suas propostas acadêmicasem conjunto com os demais alunos regulares, devendo
preencher vagas remanescentes do atendimento dos alunos ativos, de acordo com o turno de origem
no semestre pretendido.
10.1. Não fará jus a reingresso mediante "Reserva de vaga" o aluno que, tendo ingressado mediante

Liminare independentementede vaga,ainda sub judice em qualquerfase do processojudicial, haja
abandonado o curso ou desfeito o vínculo precário com Instituição, em decorrência da não renovação
de sua matrícula sequencial.

l0.2. Após o encerramento da matrícula, a SGCgerará a relação de abandono de curso nos termos
legais e sobre os mesmos carrear-se-á o status de abandono com a respectiva perda de vínculo

institucional.
l0.3. Reputa-se não efetívada a matrícula, importando em automático abandono de curso, a falta de

comprovação da quitação e compensação, respectivamente, dos títulos ou cheques dados em
pagamento da lgparcela.

l0.5. Ocorrendo a não renovação da matrícula sequencial para o semestre pretendido, disto
resultando automático abandono de curso, fica vedada, por todos os modos e pretextos, a
participação do aluno em atividades letivas, abrangendo frequência às aulas ou quaisquer outras
atividades acadêmicas

11. CASOS OMISSOS E SITUAÇOES PECULIARES.

O Reitor da Universidade decidirá, mediante requerimento do aluno interessado, os casos omissos e as

situações peculiares que, de algum modo, não estejam contempladas nos procedimentos ora
regulamentados.

12.VIGÊNCIA.

EsteEdital entra em vigor nesta data, revogadasas disposiçõesem contrário

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE

Prof

Reitor
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