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Este documento foi criado com a intenção de explicar a primeira das três
etapas do processo de matrícula: MATRÍCULA WEB. O texto a seguir apresenta uma
síntese de diversos tópicos que geram dúvidas nos alunos, sobretudo em alunos
ingressantes. São destacados aspectos de planejamento do que se deve cursar
prioritariamente e da solicitação de matrícula a ser realizada via sistema GURI,
incluindo orientações gerais, dicas e exemplos que facilitarão nas escolhas.

Orientações gerais:
1) Aprender como ocorre, em especial a divisão das etapas, com destaque para as
etapas WEB. (Exemplos ao final do documento)
•
•
•

1ª Etapa: Disciplinas ofertadas ao curso (Matricula via WEB)
2ª Etapa: Disciplinas ofertadas a todos os cursos (Ajuste via WEB)
3ª Etapa: Disciplinas ofertadas a todos os cursos (Ajuste presencial)

Observação: Na primeira etapa apenas turmas ofertadas para o curso - Ex. Engenharia
de Computação (EC11, EC12, ..., ECn) - podem ser solicitadas. Na segunda e na terceira
etapa ficam disponíveis turmas de outros cursos do Campus Bagé (XXYY, onde XX é a
abreviatura do curso e YY o número da turma).
2) Atentar para os prazos, ou seja, saber quando a Matrícula via WEB irá ocorrer
Observação: Os prazos estão disponíveis no calendário acadêmico. Para a matrícula de
2019/2 (segundo semestre de 2019), os alunos do Campus Bagé devem realizar a
Primeira Etapa (Matrícula via WEB) de 24 a 25 de Julho.

Dicas:
1) Equilibrar a quantidade e número de créditos das disciplinas com o tempo que se
pretende dedicar ao curso durante todo o semestre, lembrando que todas as
disciplinas demandam atividades extraclasse.
Observação: Cada crédito equivale a aproximadamente uma hora de atividades de aula
(presenciais ou não presenciais). Como regra geral, é possível imaginar que para cada
hora de aula, será necessário reservar tempo equivalente para estudo extraclasse.
2) Ter ciência dos pré-requisitos existentes, dando prioridade para as disciplinas de
início de curso que ainda não foram cursadas com aprovação, priorizando a
seriação;
Observação: Ter conhecimento suficiente do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é uma
obrigação dos alunos.
3) Atentar para a possível existência de mais de uma turma (exemplo: EC11 e EC12,
para a Engenharia de Computação) de uma mesma disciplina, no mesmo horário
(ou horários diferentes). Isso ocorre quando a quantidade de alunos por turma
implica na necessidade de ofertar mais de uma turma no mesmo horário (ou
horários diferentes).
Observação: Caso o aluno solicite vaga em apenas uma delas (exemplo: Laboratório de
Física I - EC11), pode ficar sem matrícula, mesmo que existam vagas sobrando na outra
turma (exemplo: Laboratório de Física I - EC12). Portanto, devem ser selecionadas as
duas (ou mais, caso existam) turmas no processo de solicitação, ao invés de uma só,
considerando que será priorizada a turma que foi selecionada primeiro.
4) Notar que o processo de matrícula é, na verdade, uma "solicitação de matrícula"
em disciplinas ordenadas por prioridade. Sendo assim, deverão ser selecionadas as
turmas de disciplinas que tem interesse de cursar por ordem de prioridade.
Observação: A lista de disciplinas será processada em ordem, disciplina a disciplina,
podendo o aluno conseguir a matrícula ou não. Por exemplo, caso o aluno solicite duas
disciplinas cujas turmas ocorram em horários sobrepostos e consiga a vaga na primeira,
ao ser realizado o processamento da segunda será identificado que o aluno já possuí
matrícula em disciplina no mesmo horário, sendo negado automaticamente o segundo
pedido.
5) Lembrar que o Projeto Pedagógico de Curso indica a quantidade mínima e
máxima de créditos por semestre (PPC, p. 39)
Observação: Atualmente o mínimo é de 12 e o máximo 36 créditos.

Exemplos de Solicitação:
1º Exemplo:
Aluno ingressante em 2019/1 foi aprovado em todas as disciplinas do primeiro semestre e
precisa realizar a matrícula nas disciplinas do segundo semestre:
Arquitetura e Organização de Computadores I
Estrutura de Dados
Laboratório de Programação I
Cálculo II
Física I
Laboratório de Física I
Para tal pedido, este deveria incluir na lista de solicitações para 2019/2 o que segue:
Arquitetura e Organização de Computadores I - EC11
Estrutura de Dados - EC11
Estrutura de Dados - EC12 (*se ofertada)
Laboratório de Programação I - EC11
Laboratório de Programação I - EC12 (*se ofertada)
Cálculo II - EC11
Cálculo II - EC12 (*se ofertada)
Física I - EC11
Física I - EC12 (*se ofertada)
Laboratório de Física I - EC11
Laboratório de Física I - EC12
Observação: Aluno eventualmente pode não conseguir vaga em Cálculo I na turma
EC11, mas sim na EC12. Idem para Laboratório de Física I.

2º Exemplo:
Aluno ingressante de 2019/1 não aprovou em nenhuma disciplina e precisa realizar a
matrícula em disciplinas que ficou devendo do primeiro e disciplinas do segundo
semestre:
Algoritmos e Programação
Introdução à Arquitetura de Computadores
Técnicas Digitais
Cálculo I
Física I
Laboratório de Física I
Para tal pedido, este deveria incluir na lista de solicitações para 2019/2 o que segue:
Algoritmos e Programação - EC11
Algoritmos e Programação - EC12 (*se ofertada)
Introdução à Arquitetura de Computadores - EC11
Técnicas Digitais - EC11
Cálculo I - EC11
Cálculo I - EC12 (*se ofertada)
Física I - EC11
Física I - EC12 (*se ofertada)
Laboratório de Física I - EC11
Laboratório de Física I - EC12
Observação: Aluno não conseguiria vaga nas demais disciplinas de segundo
semestre (Arquitetura e Organização de Computadores I, Estrutura de Dados e
Laboratório de Programação I e Cálculo II) por falta de pré-requisitos. Caso o aluno
não consiga vaga em disciplinas de primeiro semestre que tenham sobreposição de
horário com as turmas de Física I e Laboratório de Física I, acabará conseguindo
cursar parte destas duas disciplinas de segundo semestre para as quais não há
exigência de pré-requisito, evitando atrasar mais o curso.

3º Exemplo:
Abaixo segue um exemplo visual com os três passos que devem ser realizados.
1º passo – Após entrar no GURI, selecionar a opção “Painel do Aluno”.

Figura 1: Página inicial do Sistema GURI
2º passo – Selecionar a opção “Solicitação de Matrícula”.

Figura 2: Painel do Aluno no Sistema GURI

3º Passo – Selecionar as disciplinas desejadas.

Figura 3: Página de Solicitação de Matrícula (Figura adaptada do Manual do Portal do Aluno)

Figura 4: Página de Solicitação de Matrícula (Figura adaptada do Manual do Portal do Aluno)
Observações:
1) O símbolo

significa que uma disciplina no mesmo horário já foi selecionada.

2) O símbolo

dá a opção de remover uma disciplina que tenha sido solicitada.

3) Os símbolos
e
servem para alterar a ordem de prioridade em que as disciplinas
serão solicitadas durante o processo.
4) O Documento do qual foram retiradas as figuras não é específico para orientação de
matrícula, contendo informações sobre diferentes processos que podem ser realizados no
sistema GURI. O mesmo pode ser encontrado em:
Sistema>Sistema>Manuais de Usuário>Portal do Aluno – Manual do Usuário.

