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Matrícula Assistida

Resolução CEPE Nº 084/2016

Art. 1º O processo de matrícula assistida destina-se a estudantes que no
período de matrícula regular se encontram em pelo menos um dos casos
descritos abaixo:

1. Tenha excedido o prazo regular de integralização curricular, previsto no projeto
pedagógico do curso, e que ainda tenha mais de 50% da carga horária total a
concluir;

2. Tenha reprovado (por falta ou nota) o mesmo componente curricular em 3 (três)
semestres distintos, consecutivos ou não;

3. Tenha sido reprovado (por falta ou nota) em todos os componentes curriculares
cursados em dois semestres distintos, consecutivos ou não;

4. Tenha um Coeficiente Parcial de Rendimento Escolar igual ou inferior a 4,0.



Matrícula Assistida - Passo a passo

• Perfis para acesso: Coordenação de Curso e Coordenação de Área 
Acadêmica

• Acessar menu Conclusão >> Recusa de Matrícula



• Selecionar o curso desejado >> Período Letivo >> Pesquisar por: outros >> Tempo de 
Integralização: escolha a opção >> Número de Reprovações: escolha as duas opções e 
em reprovações no mesmo componente curricular coloque 3 >> Ordenação: escolha a 
opção
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Acesso ao relatório com todos os alunos que estrarão passíveis de 
realizar a matrícula assistida - possível de impressão

Tempo de 
integralização
• 5: tempo falta 

para integralizar
• 12: tempo 

normal 
integralização

• 18: tempo 
máximo 
integralização

A CB



No relatório clicando no nome do aluno abrirá: aproveitamento acadêmico.

A



No relatório clicando na quantidade total irá abrir: situação acadêmica.

B



No relatório clicando na observação irá abrir: componentes reprovados e os 
períodos de reprovação total.
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