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ESTE MANUAL TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR O
ACADÊMICO DURANTE A ALTERAÇÃO DA MATRICULA WEB
NO PORTAL ACADÊMICO.

FIQUE ATENTO AS ILUSTRAÇÕES E AS EXPLICAÇÕES
CONTIDAS NO RODAPÉ DE CADA SLIDE.



Selecione o espaço do 
estudante 



Clique no portal acadêmico



Informe sua matrícula e a senha



Passo a Passo do Processo de ALTERAÇÃO DE MATRICULA

Tela Inicial do Portal Acadêmico:
Com o bloqueador de Pop-ups desativado e login efetuado é exibido 
essa tela em seu monitor.
Clique no Menu “Educacional” para ter acesso a área acadêmica.



Seleção do Período Letivo:
Após clicar no Menu “Educacional”, como mostrado do slide anterior, é
exibido a janela de seleção do período letivo.
Clique no Período Letivo vigente e aguarde o PortalAcadêmico ser carregado.



Matrícula Online:
Clique na “Matricula online” para dar início a ALTERAÇÃO DE MATRICULA
do semestre vigente.



Tela de Apresentação:
Leia todas as informações atentamente!
Após a leitura, clique no botão “Iniciar” para continuar a ALTERAÇÃO DE
MATRICULA.



Tela de Seleção de Contexto:
Esta tela exibe qual PeríodoLetivo estádisponível para o acadêmico, informando o curso e turno.
Selecione o Período Letivo para  alteração e depois clique no botão “Continuar Matrícula...”:



Atualização de DadosCadastrais:
Faça sua atualização de dados pessoais,depoisclique no botão “Continuar 
Matrícula...”:



Será disponibilizado a você, as disciplinas equivalentes em outros cursos e turnos

Tela de Seleção de Disciplinas:
O quadro “Disciplinas”, contém as disciplinas da sua Matriz Curricular (Grade).

que disponham de vagas.
Obseve que as disciplinas que você já está matriculado(a), já estão marcadas.

Atenção à legenda dos cursos/turmas:
201 – Agronomia
202 – Zootecnia
205 – Tecnologia em Gestão Ambiental
206 – Engenharia Elétrica
207 – Engenharia de Produção
208 – Engenharia Ambiental e Sanitária
209 – Engenharia Civil
210 – Medicina Veterinária
301 – Administração
302 – Sistemas de Informação
304 – Ciências Contábeis
307 – Direito Matutino
308 – Direito Noturno



Tela de Seleção e Exclusão de Disciplinas:
Ao clicar na turma/disciplina, é exibido as informações detalhadas 
da turma, disciplina, curso e turno.



Tela de Seleção e Exclusão de Disciplinas:
Ao selecionar as turma/disciplina, é possível visualizar no Quadro de Horários.



Tela de Seleção e Exclusão de Disciplinas:
Para excluir uma disciplina basta desmarcar a caixa de seleção da mesma ou para
incluir uma disciplina marque a caixa de seleção da disciplina no quadro de Disciplinas.



Tela de Seleção e Exclusão de Disciplinas:
Cada disciplina representa um quantitativo de número de créditos acadêmicos. 
Não é permitido finalizar a ALTERAÇÃO DE MATRICULA WEB com valor inferior 
a 12 créditos acadêmicos. Inclua disciplinas.
Para realizar a ALTERAÇÃO DE MATRICULA com valor de créditos acadêmicos inferior
a 12 créditos,é necessário aprovação do coordenador do curso, é realizar a alteração presencial.



Tela de Seleção e Exclusão de Disciplinas:
Na seleção de disciplinas o choque de horário não é validado, ou seja, 
não é possível finalizar a ALTERAÇÃO DE MATRICULA selecionando
disciplinas que estão no mesmo horário e dia da semana.



Tela de Seleção e Exclusão de Disciplinas:
Seleção de disciplinas concluída clique no botão “Confirmar Matrícula”:



Tela de Termo de Aceitação:
Esta tela exibe informações importantes sobre o processo de ALTERAÇÃO DE MATRICULA
e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.



Tela de Termo deAceitação:
Para finalizar clique no botão “Li e aceito (Finalizar)”.



Ao finalizar aALTERAÇÃO DE MATRICULAé exibidaa mensagem de finalização!
Clique em “OK”, será gerada uma janela com o Comprovante deALTERAÇÃO 
DE MATRICULA.



Comprovante de Alteração de Matrícula.


