
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Campina Grande, 24 de September de 2014

MEMO-CIRCULAR 06/2014/PRE/UFCG

Coordenadores de Curso da UFCG 

Assunto: Procedimento para Matrícula 2014.2

Prezados Coordenadores,

Cumprimentamos a todos pelo empenho e qualidade dos trabalhos
realizados no período de 2014.1  e convidamos Vossas Senhorias a,
mais uma vez, engajarem-se para a garantia da qualidade de nossa
Instituição.

Nesse  documento,  a  Pró-Reitoria  de  Ensino  busca  informar  e
normatizar  alguns  procedimentos  de  matrícula  importantes,
sugerindo que utilizem esse documento como base para decisões e
orientação.

1. MATRÍCULA  ABAIXO  DO  MÍNIMO:  aqueles  alunos  que
necessitam de créditos abaixo do mínimo para a conclusão do
curso poderão se matricular normalmente. 

a. É importante observar que o aluno deve se matricular em
carga  horária  igual  ou  superior  a  necessária  para  a
conclusão  do  curso.  Essa  medida  busca  incentivar  a
melhoria dos índices acadêmicos de formação de alunos;

b. Saliente-se que Atividades Acadêmicas Complementares
são parte integrante da carga horária do curso e serão
automaticamente  contabilizadas nesse  procedimento
de automação. 

c. Para  os  cursos  que  tem  Estágio  Curricular
Supervisionado  Obrigatório  como  última  disciplina,  o
sistema  permitirá  automaticamente  aos  pré-
concluintes  a  matrícula abaixo do crédito mínimo nas
situações em que ocorre a integralização curricular.
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2. MATRÍCULA  ABAIXO  DO  MÍNIMO:  para  os  alunos  que
necessitam de matrículas abaixo do mínimo por problemas de
oferta  dos  cursos  ou  por  problemas  de  pré-requisitos
adotar-se-ão os seguintes procedimentos:

a. Análise criteriosa do Coordenador de curso avaliando a
impossibilidade de matrícula regular;

b. Encaminhamento de Memorando (por meio eletrônico) à
Coordenação  de  Controle  Acadêmico
(cca.prg@reitoria.ufcg.edu.br), até o dia  13 de Outubro,
contendo:

i. Tabela relacionando:

1. Número de Matrícula;

2. Disciplinas para efetuar matrícula (código e
turma);

3. Justificativa breve (por aluno);

ii. Encaminhamento da listagem contendo o texto:

“Após  análise  criteriosa  das  condições  de
oferta e do histórico acadêmico dos alunos
acima  listados  solicitamos  a  matrícula  dos
referidos  alunos  conforme  listagem  acima.
Essa  matrícula  solicitada  é  a  que  causa
menor prejuízo ao discente, uma vez que o
trancamento total seria a outra possibilidade
que  não  se  configura  suficiente  para  evitar
qualquer  prejuízo.  Atesto  que  os  alunos
foram informados do possível prejuízo para o
tempo total de integralização do curso.

c. Encaminhamento  de  Memorando físico  à  Coordenação
de Controle  Acadêmico contendo a versão original  do
memorando  eletrônico  e  ciência  dos  alunos
matriculados até o dia 20 de Outubro.

d. Apenas  um  memorando  por  curso  deve  ser  enviado.
Caso haja necessidade de matricular algum aluno além
daqueles  listados  no  memorando  será  necessário
encaminhar  por  processo  administrativo.  Solicitamos,
portanto,  bastante  atenção  para  a  elaboração  do
documento, para que contenha as informações corretas
tempestivamente.
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e. Procedimentos  de  matrícula  que  envolvam
simultaneidade  de  horário  (choque),  remoção  de
disciplinas  matriculadas,  problemas  com  pré-
requisitos,  turmas  inexistentes,  ou  código  de
disciplinas errados não serão efetuados. 

f. Os procedimentos realizados no controle acadêmico são
exclusivos  para  os  alunos  que  não  possuam
matrícula regular no SCAO. 

3. MATRÍCULA  ABAIXO  DO  MÍNIMO:  para  solicitações  dos
alunos para matrícula abaixo do mínimo que não estejam em
nenhuma das categorias acima o aluno deve ser orientado a
abertura  de  processo  administrativo  diretamente  à
coordenação  de  curso. O  coordenador  do  curso  deve  se
posicionar com respeito à solicitação do aluno, respeitando a
resolução do curso. O processo seguirá a tramitação usual.

4. EXTRAPOLAÇÃO  DE  CRÉDITOS:  Todos  os  alunos  que
desejam requerer extrapolação de créditos em acordo com o
Art.  39 do  Regulamento  do  Ensino  de  Graduação  podem
efetuar  sua  matrícula  normalmente  no  sistema  de  controle
acadêmico  online,  sem  necessidade  de  demanda
administrativa. (Alunos prováveis concluintes ou matriculados
no  último período de  disciplinas  teóricas,  até  o  limite  de  4
créditos).  As  atividades  complementares  e  Estágio  estão
excluídas da contagem.

5.  REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO: a partir  de 2014.1
passou  a  vigorar  o  RER  (regime  especial  de  recuperação),
conforme  resolução  Nº  04/2013/CSE/UFCG.  Como  todo
procedimento novo,  deve ser  comum a existência  de muitas
dúvidas.  As  orientações  normativas  abaixo  devem  guiar  os
procedimentos, mas a equipe da PRE está a disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

a. O aluno que foi  reprovado em 2014.1  com média  final
igual  ou superior a 4 pode solicitar a inclusão no RER
(satisfazendo  as  demais  condições  do  Art  2º  da  res.
Nº04/2013);

b. Para  que  o  aluno  solicite  o  RER  ele  deve  estar
regularmente  vinculado  em  curso  da  UFCG.  (isso
significa  que  o  aluno  não  pode  solicitar  RER  se  já
reprovou três vezes na disciplina).
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c. A  solicitação  para  cursar  disciplina  em  RER  deve  ser
protocolada  para  a  Coordenação  de  Curso em
formulário  específico  disponível  em  pre.sti.ufcg.edu.br
até o dia 26 de Setembro;

d. Todos  os  aspectos  formais  serão  analisados
automaticamente pelo SCAO;

e. O Coordenador de curso deve encaminhar o processo à
Unidade Acadêmica que oferta a disciplina;

f. Caso  a  disciplina  solicitada  seja  ofertada  em 2014.1,  o
processo  será  encaminhado  a  um  dos  professores  da
disciplina  designado  pelo  Coordenador  da  Unidade
para que se inicie a programação da disciplina em RER,
conforme Art. 4º da Res. 04/2013/CSE;

g. A programação das atividades deve ser finalizada até o
dia  03  de  Outubro e encaminhada a coordenação do
curso com a  Indicação da TURMA em que o aluno vai
se matricular;

h. A matrícula em RER será realizada na Coordenação de
Curso, no Sistema de Controle Acadêmico Online, em
aba própria, segundo a turma indicada no processo. 

i. A matrícula dos alunos em RER será realizada junto a
matrícula  dos  ingressantes. As demais matrículas em
disciplinas  do  aluno  serão  realizadas  segundo  o
calendário próprio de matrícula do curso;

j. O horário da disciplina em RER é livre;

k. O  aluno  em RER  poderá  se  matricular  nas  disciplinas
subsequentes para a qual a disciplina em RER seja pré-
requisito;

l. A  implementação  das  notas da  disciplina  em  RER
ocorrerá até o dia 21 de Novembro. 

m. A  reprovação  em  RER  implica  no  cancelamento  da
matrícula  nas  disciplinas  para as  quais  a  disciplina  em
RER seja pré-requisito.

Lembramos aos  coordenadores  que é  fundamental  que  tenhamos
nossas bases de dados consistentes para que os procedimentos de
matrícula possam ocorrer. Em caso de necessidade, entre em contato
com a PRE para que possamos discutir eventuais necessidades com
respeito  a  codificação  de  disciplinas  ou  de  pré-requisitos  de
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disciplinas e verifiquem a existência do registro do período ideal de
oferta das disciplinas de seu curso.

Com  a  ajuda  de  todos,  continuaremos  trabalhando  para  que  os
procedimentos  de  matrícula  sejam  ágeis.  Incentivamos  todos  os
coordenadores  a  utilizar  os  procedimentos  de  matrícula  online,
garantindo  que  todos  os  alunos  de  fato  se  apoderem  de  suas
execuções  curriculares.  Esse  procedimento  é  robusto  e  bem
documentado e estamos ativamente trabalhando para que possa ser
cada vez mais simples.
Ainda  estamos  trabalhando  para  a  construção  de  ferramentas  para  os
coordenadores de curso poderem analisar em detalhes a execução curricular dos
alunos. Essa é uma ação no âmbito do projeto “PRE Digital”.

Atenciosamente,

Luciano Barosi de Lemos
Pró-Reitor de Ensino

Universidade Federal de Campina Grande
Pro-Reitoria de Ensino

Rua Aprígio Veloso 879
58729-900 – PB
Tel. 2101-1525
prg@ufcg.edu.br
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