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GUIA DE AJUSTE DE MATRÍCULA [ ONLINE ] – 2019/2
Como faço meu ajuste?
1) Ocorrerá no período de 05 a 07 de AGOSTO de 2019, das 8h às 23h59min.
2) Será realizado no e-mail da coordenação do curso (mecatronica@mecanica.ufu.br)
3) O(A) discente deverá encaminhar via e-mail para a coordenação do curso o formulário do
Requerimento de Ajuste de Matrícula (Anexo A) devidamente preenchido (nome, matricula,
código, nome da disciplina e turma) nos dias previamente estabelecidos.
4) IMPORTANTE: No requerimento só deverá constar as disciplinas para INCLUSÃO e
EXCLUSÃO, e as justificativas que achar pertinente no campo de Observações, ou seja, não
há necessidade de indicar no formulário as disciplinas que tiveram a solicitação de renovação
de matricula deferidas no ato de solicitação de matrícula online.
5) Será dividido em 2 ou 3 etapas: 1 - solicitação, 2 - matrícula (e 3 - retificação).
Primeira Etapa- Solicitação
1. Nos dias 05 a 07 de AGOSTO de 2019, o(a) discente, deverá encaminhar via e-mail o
formulário do Requerimento de Ajuste de Matrícula (Anexo A) devidamente preenchido
para a coordenação.
2. As solicitações de EXCLUSÃO serão processadas imediatamente. Porém, o discente
poderá informar no campo de Observações se a Exclusão da disciplina A está condicionada
à Inclusão da disciplina B. (Ex.: Excluir a disciplina A apenas se eu conseguir vaga na
disciplina B).
3. As solicitações de matrícula (INCLUSÃO) serão lançadas no sistema de ajuste da UFU
(SG – Sistema de Gestão), que criará uma lista de prioridade de matrícula.
4. IMPORTANTE: A lista de prioridade obedecerá aos critérios estipulados pelas Normas
Gerais de Graduação da UFU (Art. 116 da Resolução 15/2011 – CONGRAD).

Segunda Etapa- Matrícula
1) Nos dias 05 a 07 de AGOSTO de 2019 a coordenação estará fechada para serviço interno.
2) Com base na lista de prioridade elaborada a partir dos requerimentos de matrícula
encaminhados à coordenação, serão processadas as matrículas.
3) O(A) discente DEVERÁ acompanhar sua solicitação através do seu histórico escolar e/ou
comprovante de matrícula no portal do aluno.
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Terceira Etapa – Retificação
1. No dia 15 de AGOSTO de 2019 poderá ser feito a apresentação de UMA NOVA solicitação
de ajuste de matrícula (somente mais uma solicitação, via e-mail).
2. No dia 16 de AGOSTO de 2019 serão atendidos somente casos especiais definidos pelo
coordenador do curso, por solicitação do(a) discente, encaminhada via e-mail.
3. As EXCLUSÕES serão processadas imediatamente.
4. As INCLUSÕES serão feitas com base na lista de prioridades, gerada anteriormente e nas
turmas com vagas remanescentes.

Com este modelo de procedimento para renovação de matrícula e ajuste de
matrícula a coordenação espera que a grande maioria dos discentes esteja em sala
da aula no dia 12 de agosto de 2019, início do segundo semestre letivo.
Caro discente não custa lembrar que a sua prioridade é a solicitação de renovação de
matrícula. E consta das Normas Gerais de Graduação que isto é responsabilidade do discente.

