
Processo de Matrícula em Período Especial 2018/2 
Segue, abaixo, uma descrição sucinta do processo de matrícula em período especial de             

inverno (somente disponível para os discentes dos cursos de graduação da  modalidade            
presencial ), bem como os passos que o discente deverá executar no Siscad (Módulo de              
Matrícula Online 2018) para a realização da matrícula. 
 

Os discentes que pretendem cursar disciplinas em período especial de inverno devem            
participar deste processo. A não participação não acarretará perda de vínculo com a UFMS              
para os períodos letivos futuros. 
 

Se o discente estiver com a matrícula trancada e optar por participar do processo de               
matrícula, o trancamento de matrícula será cancelado automaticamente a partir do período            
especial de inverno. 
 

A escolha do discente não garante sua matrícula em uma turma específica, pois quando              
o número de inscritos for maior que o número de vagas de uma turma, as vagas serão                 
alocadas de acordo com as prioridades definidas nas resoluções que regulamentam o            
processo de matrícula. 
 
ATENÇÃO:  
● A seleção de disciplinas deverá ser feita a partir das 7h do dia 29/06/2018 até às                

23h59min do dia 30/06/2018. 
● A matrícula em período especial não terá uma nova etapa de seleção. Caso perca              

o prazo, o discente não garantirá a vaga, mesmo que atenda aos requisitos de              
prioridade definidos nas resoluções que regulamentam a matrícula. 

● Os eventuais ajustes serão analisados pela coordenação de curso. 
 

Procedimentos para realização de matrícula 
 

Após acessar o sistema, o discente deve selecionar no menu de navegação, a opção              
"Matrícula Online" (disponível durante o período de matrícula), conforme ilustrado abaixo. 

 



 
 
As informações da matrícula estão divididas em 4 etapas: 
 

 
 

1. Atualização de Dados Cadastrais 

2. Dados Básicos 

3. Seleção de Disciplinas ou Solicitação de Ajustes 

4. Revisão da Seleção 

 

1.  Atualização de Dados Cadastrais 
 

Ao clicar no item "Matrícula Online" pela primeira vez, aparecerá uma tela para atualizar              
os dados cadastrais. É necessário revisar as informações, atualizá-las, se for necessário, e             
clicar no botão Salvar. Só depois disso, será possível fazer a seleção de disciplinas. 

Para prosseguir para a  próxima etapa (Dados Básicos) clique em Salvar ou Prosseguir. 
 

2. Dados Básicos 
 

Será apresentado as informações do nome, RGA, situação do discente no curso, nome             
do curso, coeficiente de rendimento, percentual da carga horária cursada e a situação da              
matrícula. 

Para prosseguir para a  próxima etapa (Seleção de Disciplinas) clique em Prosseguir. 
Caso queira voltar para a tela de Atualização de Dados Cadastrais, clique em Voltar. 



3. Seleção de disciplinas 
 

Somente estarão disponíveis para o discente as disciplinas ofertadas em período           
especial. Caso o discente esteja cursando uma disciplina que não esteja fechada durante os              
dias de matrícula e ela for pré-requisito para uma disciplina oferecida em período especial, ele               
não poderá cursá-la. 

Nesta etapa serão apresentados, na seguinte ordem: 
1. quadro de horários; 

 
2. disciplinas dispostas em três abas: "apto(a) a cursar" (aba selecionada),          

"bloqueadas" e "cumpridas"; 

 
a. aba apto(a) a cursar: são as disciplinas ofertadas no período especial           

que o acadêmico está habilitado para cursar e poderá selecionar turmas. 



 
i. ao selecionar as turmas/disciplinas, os horários são mostrados no         

"Quadro de Horários". 

ii. o discente deverá escolher uma turma de cada disciplina que deseja           

cursar, clicando no campo "Turma Solicitada", como mostra a         

imagem abaixo 

 
iii. O discente tem a opção de acessar no Siscad         

(https://siscad.ufms.br), a estrutura do seu curso, bem como as         

ofertas de disciplinas para o semestre no menu "Curso". 

iv. quando houver turmas teórica e prática para uma mesma disciplina,          

a seleção da disciplina deverá ser feita apenas para a turma prática. 

b. aba bloqueadas:  as disciplinas da estrutura do curso que o discente está            
impedido de cursar por conta de pré-requisitos ainda não cursados, se for            
o caso. 

c. aba cumpridas: são as disciplinas da estrutura do curso que o discente já             
cursou, cumpriu por equivalência ou fez aproveitamento.  Não serão         
exibidas na aba “Cumpridas” disciplinas cursadas que não pertençam a          
estrutura do curso. Para visualizar todas as disciplinas cursadas,deve-se,         
acessar o menu Histórico Escolar. 

3. Botões Voltar e Prosseguir. 

a. Após finalização da seleção de disciplinas, clique em Prosseguir. 

 

Observações Gerais da tela de Seleção 

1. Se houver conflitos de horários (duas ou mais disciplinas possuem intersecção de            
horários no mesmo período, dia da semana e horário), não será possível Prosseguir             
para a última etapa (Revisão da Seleção) 

2. Para verificar a correspondência entre horários e disciplinas, é necessário posicionar o            
mouse em cima do retângulo colorido no Quadro de horários. 



3. A partir da segunda seleção de disciplina, o sistema verifica se existe choque de              
horários. É possível visualizar essa colisão no quadro de horários, porém caso haja             
intersecção para o mesmo horário e dia da semana, isso não necessariamente significa             
que houve choque, pois esses horários podem estar em períodos diferentes. Sempre            
que houver choque de horários, uma mensagem com fundo vermelho aparecerá no            
topo direito da tela. Segue um exemplo: 

 

4. Para obter informações sobre a turma, professor que ministrará as aulas e horários, o              

discente deve clicar no ícone ao lado da caixa de seleção de turma. Abaixo, é                
mostrado um exemplo das informações exibidas: 

 

5. A seleção poderá ser modificada (durante o período de seleção de disciplinas) quantas             
vezes o discente precisar, basta fazer as devidas alterações de turmas e clicar no botão               
Prosseguir e na  próxima etapa clicar em Salvar. 

 

4. Revisão da seleção 
● Será mostrado um resumo das ações realizadas na seleção de disciplinas. 

● Clique em "Salvar" para armazenar as informações no sistema. 



 
 

Ajuda 
Para informações adicionais sobre o processo de matrícula, veja a  Resolução nº 638/2017 -              
COGRAD . 
 
Em caso de dúvidas relacionadas ao processo de matrícula, procure o coordenador de             
curso ou a secretaria acadêmica. Os contatos dos coordenadores de curso e das secretarias              
acadêmicas podem ser encontrados nos seguinte endereços: 
1. Coordenadores de curso: emails podem ser encontrados no site  ensino.ufms.br ; 
2. Secretarias Acadêmicas: telefones podem ser encontrados na  lista de telefones da           

UFMS .  
 
Em caso de problemas e dificuldades de utilização do sistema, você pode enviar um email               
para suporte.agetic@ufms.br ou entrar em contato pelo telefone (67) 3345-7292 somente na            
sexta-feira (29) das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00. 
 
 

Atenciosamente, 
Prograd e Agetic 

https://bse.ufms.br/bse/publicacao?id=301734&utm_source=siscad&utm_medium=dashboard&utm_term=matricula%20online&utm_content=matricula%20online&utm_campaign=matriculaonline
https://bse.ufms.br/bse/publicacao?id=301734&utm_source=siscad&utm_medium=dashboard&utm_term=matricula%20online&utm_content=matricula%20online&utm_campaign=matriculaonline
http://ensino.ufms.br/?utm_source=siscad&utm_medium=dashboard&utm_term=matricula%20online&utm_content=matricula%20online&utm_campaign=matriculaonline
https://sistemas.ufms.br/index.php?page=telefones&utm_source=siscad&utm_medium=dashboard&utm_term=matricula%20online&utm_content=matricula%20online&utm_campaign=matriculaonline
https://sistemas.ufms.br/index.php?page=telefones&utm_source=siscad&utm_medium=dashboard&utm_term=matricula%20online&utm_content=matricula%20online&utm_campaign=matriculaonline

