
 

 
 

Manual de Usuário 

Manual de Matrícula de Alunos 
Veteranos 

 

 
 

 

 

 

 

 



Categoria Alunos, Registro Acadêmico 
Processo Catálogo de Aluno da Unidade 
Data de Revisão  05/01/2014

 

O processo de matrícula de Veteranos também conhecido como 
rematrícula, onde o aluno será rematriculado nas disciplinas 
estando em fase ou fora de fase. 
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Fluxo do Processo de Matricula 
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Outra Turma 

Matricula 

Configuração 
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Turma 



Legenda da Interface 

 

Legenda referente à situação das disciplinas para matrícula de 
acordo com o histórico escolar do aluno combinado com o horário 
de aulas 

 

 

 

Disciplina não cursada e disponível para matrícula. 
Nesse estado a disciplina deverá ser cursada no 
próprio curso de ingresso do estudante. 

 

 

Disciplina já eliminada do histórico escolar por 
aprovação ou dispensa, não sendo necessária 
nenhuma operação de matrícula 

 

 

Disciplina selecionada para efetuar alguma 
operação. Se já matriculada a seleção permite a 
operação de desmatrícula, e se não matriculada a 
seleção possibilita a matrícula 

 

 

Disciplina bloqueada no horário de aula por choque 
de horário com outra disciplina já matriculada. 
Normalmente a disciplina localizada na esquerda é 
a responsável pelo bloqueio de horário. Disciplinas 
bloqueada não permitem nenhuma operação.  

 

 

Disciplina matriculada regularmente com bloqueio 
de horário. Existem variações de cor em Amarelo 
para indicar situações distintas de matrícula (em 
turma regular, em turma especial, ...) 

 
Disciplina matriculada em Regime Especial, sem 
bloqueio de horário. 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



 

 

 

Matricula realizada com sucesso, porém ainda Não 
Confirmada. Indicando que na lista de chamada 
ainda não consta a disciplina. 

 
Matricula em Turma Especial realizada com 
sucesso, e também com o status de não confirmada. 

 

 

Disciplina com possibilidade de matrícula em 
Turma Especial, significando que o aluno poderá 
pleitear o direito de se matricular na disciplina, mas 
sem a obrigatoriedade de presença nas aulas. As 
matriculas em Turmas Especiais não bloqueiam o 
horário, permitindo que o estudante faça em 
paralelo outra disciplina regular. Para que sejam 
disponibilizadas as disciplinas nessas condições  
verifique a documentação sobre Turmas Especiais. 

 

 

Disciplina em situação de Reprovação por Falta, 
indicando que o estudante poderá estudar em um 
turno diferente do de seu ingresso. Matricula na 
situação de Reprovação por Falta acarreta bloqueio 
de horário. 

 

 

 

Disciplina em situação de Reprovação por Nota, 
indicando que o estudante poderá estudar em um 
turno diferente do de seu ingresso. Matricula na 
situação de Reprovação por Falta acarreta bloqueio 
de horário. 
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Entrando na Interface de Matrícula 

Passo 1 

Entrar na interface através do Menu Matrícula –> Matrícula de Veteranos 

 

Passo 2 

É possível verificar os alunos que ainda não foram matriculados 
através de Situação Matrícula 

 

Passo 3 

Matriculas Concluídas são aquelas que já se encontram finalizadas 
e os estudantes regularmente nas listas de chamada, e são 
apresentadas em verde na interface. 
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Passo 4 

Matriculas Não Realizadas e Com Pendência são aquelas que 
ainda devem ser avaliadas e corrigidas pela DSA, para que sejam 
definitivamente concluídas.  Em outras palavras, são aquelas que 
ainda devem ser realizadas, ou foram realizadas parcialmente. 

 

Passo 5 

É possível selecionar o Curso e o Turno a realizar a matrícula 

 



Selecionando um Aluno para Matrícula 

Passo 1 

Entrar na interface através do Menu Matrícula –> Matrícula 

Passo 2 

Selecione o Curso, Turno e a Situação da Matricula do Aluno ou 
escreva o nome do aluno a ser matriculado, e em seguida o 
registro do aluno, clicando sobre seu nome.  Observe que o 
registro fica na cor azul. 

 

Passo 3 

Clique no botão “Inserir uma nova matrícula inicial do aluno” 
(envelopinho amarelo) 

 

 



Passo 4 

A interface apresentará a tela para a realização da operação de 
matrícula 
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Como Fazer Matrícula Em Conjunto 

A matrícula em conjunto busca simplificar a operação, 
minimizando o numero de intervenções na matricula. Em outras 
palavras, busca matricular mais rápido em um grupo de 
disciplinas. 

Passo 1 

 Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

 

Passo 2 

Para matricular em todas as disciplinas do semestre corrente do 
estudante, selecione o semestre a matricular. 

 



Passo 3 

Pressionar MATRICULAR SEMESTRE. Esta operação realizará a 
matricula em todas as disciplinas (possíveis) no semestre 
selecionado. 

 

Passo 4 

O sistema devolverá uma mensagem indicando todas as 
disciplinas que foram matriculadas no semestre selecionado. 
Observe que as disciplinas aparecem com o indicador de que 
necessitam serem confirmadas. 

 



Passo 5 

Pressione CONFIRMAR para encerrar o processo de matricula. 
Quando realizado o sistema marcará a matricula do aluno como 
CONCLUÍDA e os flags de confirmação deixam de ser apresentados 
nas disciplinas. 

 

 

Passo 6 

Pressione EXTRATO para imprimir o extrato de matrícula. 

 



Como Fazer Matrícula Selecionando Mais de Uma
Disciplina 

A s e l e ç ã o d e u m a o u m a i s d i s c i p l i n a s busca simpli-
ficar a operação, minimizando o numero de intervenções na 
matricula. Em outras palavras, busca matricular mais rápido 
em um grupo de disciplinas pré-selecionadas. 

Passo 1 

Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

Passo 2 
Marque todas as disciplinas  a matricular clicando sob a caixa na
disciplina. Ao selecionar uma disciplina a caixa ficará
marcada. Não é necessário selecionar todas disciplinas de siglas
iguais, sendo uma única o suficiente.

 

Passo 3 

Pressione MATRICULAR SELECIONADOS para realizar a op-
eração sobre as disciplinas selecionadas. 
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Passo 4 

O sistema apresentará a disciplinas como matriculadas e as de-
mais permanecem no mesmo estado. 

 

Passo 5 

Observe que as disciplinas no mesmo horário que a recém 
matriculada, serão apresentada em vermelho indicando que se 
encontra bloqueada. 
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Passo 6 

Pressione CONFIRMAR para encerrar o processo de matricula. 
Quando realizado o sistema marcará a matricula do aluno como 
CONCLUÍDA e os flags de confirmação deixam de ser apresentados 
nas disciplinas. Observe que é possível confirmar uma matrícula 
mesmo com disciplinas em aberto. 

 

Passo 8 

 Pressione EXTRATO para imprimir o extrato de matrícula. 
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Como Desmatricular em uma Única Disciplina 

A desmatricula consiste na ação de corrigir defeitos na matrícula 
realizada, fazendo com que uma ou todas as disciplinas voltem ao 
estado inicial. 

Passo 1 

 Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

Passo 2 

Para desmatricular uma única disciplina clique sobre o nome da 
mesma, de forma que a interface mostre-a em Azul. 

 

Passo 3 

Pressione DESMATRICULAR para que o sistema inicie o processo 
de desmatricula. 
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Passo 4 

O texto DESMATRICULAR é substituído por CONFIRMAR 
DESMATRICULA para que o sistema finalize o processo. 

 

Passo 5 

A disciplina volta a ficar na cor Branca indicando que a mesma não 
se encontra matriculada. 
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Como Desmatricular em Todas as Disciplinas 

Essa operação limpa completamente a matricula do aluno, 
voltando ao estado inicial. 

Passo 1 

Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

Passo 2 

Pressione DESMATRICULAR TUDO. 

 

Passo 3 

O texto DESMATRICULAR TUDO é substituído por CONFIRMAR 
DESMATRICULA para que o sistema finalize o processo. 

 

Passo 4 

Todas as disciplinas voltam a ficar na cor Branca. 



Matrícula Aluno em Fase 

Aluno considerado EM FASE é aquele que não possui 
dependências nos semestres anteriores de seu curso. Na interface 
esse aluno apresenta todas as disciplinas anteriores ao semestre 
atual na cor verde, indicando que o mesmo foi aprovado em todas 
as disciplinas. 

 

 

 

 

 



Passo 1 

Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

 

Passo 2 

Caso queira realizar o processo de uma única vez, siga o 
procedimento do Passo: MATRICULA EM CONJUNTO .

Passo 3 

Após todas as disciplinas matriculadas clicar no botão 
“CONFIRMAR” que o status da matrícula do aluno deixará de ser 
“ABERTA” e passará ao de “CONCLUÍDA” 
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Matrícula Aluno Fora de Fase 

Passo 1 

Aluno considerado FORA DE FASE é aquele que possui 
dependências nos semestres anteriores, que vão impossibilitar 
que o mesmo avance regularmente em seu curso. Na interface 
esse aluno apresenta algumas disciplinas anteriores ao semestre 
atual na cor branca e com indicadores da razão de sua 
dependência, indicando que o mesmo não foi aprovado em todas 
as disciplinas. 
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A matricula fora de fase é um pouco mais complexa que a 
matricula em fase, isto porque o Regulamento de Graduação 
oferece diversas oportunidades para que o estudante volte a ficar 
em fase, como matricula em outro turno, curso. 
Se em configuração de matrícula a opção Obriga estudante a se
matricular em DP estiver assinalada, as disciplinas com reprovas
estarão pré-selecionadas obrigado o estudante a se matricular
nas mesmas. No caso de Turma especial esta situação se aplicará
em até 3 disciplinas .

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Matrícula em Turma Especial 

Passo 1 

Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

Passo 2 

 Iniciar a matricula pelas situações de reprovações anteriores, e no 
caso de Regime Especial, selecionando uma disciplina que tenha o 
flag TE. 

OBS: A TE somente existirá se a disciplina estiver sido cadastrada 
anteriormente. Para cadastrar disciplina com TE acesse o manual 
Turma Especial. 
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Passo 3 

O clique nessa disciplina causa a abertura de uma interface 
especial para a realização da matrícula 

 

Passo 4 

Selecione na interface aberta qual será o horário, turma, turno, 
curso, que será realizada a matrícula, observando as seguintes 
considerações: 

ATENÇÃO: Verificar minuciosamente o turno e horário de 
oferecimento da disciplina na grade curricular do aluno e é 
necessário somente clicar em um dos horários de determinado dia 
da semana 

• A interface apresenta as opções disponíveis de horário para 
a disciplina na Unidade 

 



• O horário referente ao curso regular do aluno aparece 
marcada com uma seta vermelha:  

 

• Disciplinas com privilégio de TE. Turma Especial podem 
possibilitar ao estudante a matricula em forma de TE ou 
Normal. Ou seja, existe a possibilidade de matricular o aluno 
de forma normal, mesmo que ele tenha direito a Turma 
Especial. 

 

• Lembre-se que ao matricular em forma normal ocorre o 
bloqueio de horário enquanto que em TE não. 

• Ao selecionar um horário diferente do curso do aluno, estará 
sujeito a análise pelo Coordenador do Curso podendo 
aprová-la ou não. 

 

Passo 5 

Ao selecionar uma disciplina a interface fica marcada com uma 
linha Azul (não é necessário marcar todos os horários, apenas um) 

 

Passo 6 

Pressionar SOLICITAR MATRICULA, para fechar o processo. 

 



Passo 7 

A interface apresentará uma mensagem indicativa a respeito da 
solicitação, para encerrar pressione FECHAR.  

 

Passo 8 

Ao retornar para a interface pressione a tecla F5 para atualizá-la 

 



Matrícula em reprovação por falta 

Passo 1 

Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

Passo 2 

Selecionar uma disciplina marcada com o flag RF. 

 

Passo 3 

O clique nessa disciplina causa a abertura de uma interface 
especial para a realização da matrícula, mas somente turmas 
regulares são apresentadas. Não existe o dispositivo de Turma 
Especial para reprovações por falta. 
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Passo 4 

Selecione na interface aberta qual será o horário, turma, turno, 
curso, que será realizada a matrícula, observando as seguintes 
considerações: 

• A interface apresenta as opções disponíveis de horário para 
a disciplina na Unidade 

 

• O horário referente ao curso regular do aluno aparece 
marcada com uma seta vermelha:  

• Solicitações realizadas em outros cursos (diferentes do seu 
turno inclusive) necessitam o preenchimento da 
Justificativa, isto para que o Coordenador responsável pela 
apreciação do caso possa tomar uma decisão. 

 

Passo 5 

Ao selecionar uma disciplina a interface fica marcada com uma 
linha Azul (não é necessário marcar todos os horários, apenas um) 

 



Passo 6 

Pressionar SOLICITAR MATRICULA, para fechar o processo. 

Passo 7 

A interface apresentará uma mensagem indicativa a respeito da 
solicitação, para encerrar pressione FECHAR.  

 

Passo 8 

 Ao retornar para a interface pressione a tecla F5 para atualizá-la 

 

Passo 9 

Observe que matriculas em disciplinas reprovadas por falta, no 
mesmo curso, causam o bloqueio de horário. 



Matrícula em reprovação por nota 

Passo 1 

Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

Passo 2 

Selecionar uma disciplina marcada com o flag RN. 

 

Passo 3 

O clique nessa disciplina causa a abertura de uma interface 
especial para a realização da matrícula, mas somente turmas 
regulares são apresentadas. Não existe o dispositivo de Turma 
Especial para reprovações por nota em que a disciplina não tenha 
sido marcada para possuir a referida Turma Especial. 
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Passo 4 

Selecione na interface aberta qual será o horário, turma, turno, 
curso, que será realizada a matrícula, observando as seguintes 
considerações: 

• A interface apresenta as opções disponíveis de horário para 
a disciplina na Unidade 

 

• O horário referente ao curso regular do aluno aparece 
marcada com uma seta vermelha:  

• Solicitações realizadas em outros cursos (diferentes do seu 
turno inclusive) necessitam o preenchimento da 
Justificativa, isto para que o Coordenador responsável pela 
apreciação do caso possa tomar uma decisão. 

 

Passo 5 

Ao selecionar uma disciplina a interface fica marcada com uma 
linha Azul (não é necessário marcar todos os horários, apenas um) 

Passo 6 

Pressionar SOLICITAR MATRICULA, para fechar o processo. 



 

Passo 7 

A interface apresentará uma mensagem indicativa a respeito da 
solicitação, para encerrar pressione FECHAR.  

Passo 8 

Ao retornar para a interface pressione a tecla F5 para atualizá-la 

 

Passo 9 

 Observe que matriculas em disciplinas reprovadas por nota, no 
mesmo curso, causam o bloqueio de horário. 



Matrícula em conjunto 

Passo 1 

 Selecione o aluno e ingresse na sua matricula. 

Passo 2 

Selecionar um determinado Conjunto (Semestre), mesmo para 
matriculas previamente realizadas manualmente a operação em 
conjunto irá funcionar 
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Passo 3 

Pressione MATRICULAR SEMESTRE 
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Como matricular em outro Turno/Curso 

Uma das necessidades do sistema é a realização de matrícula em 
outro Turno, Curso ou Unidade, com alunos reprovados por falta 
ou nota, ou mesmo de acordo com as situações previstas no 
Regulamento Acadêmico. 

Essa situação permite submeter uma solicitação outro 
Coordenador que ao avaliar a disponibilidade e interesse, poderá 
autorizar o aluno a freqüentar as aulas. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

• É possível a UNIDADE não permitir esse tipo de solicitação, 
através de configuração 

• Alunos de dependência de outros sistemas que não o SIGA 
devem possuir o histórico completo migrado, caso contrário 
não será possível realizar a migração de turno, curso, ... 

 

Passo 1 

 A interface de matricula é configurável de foma a apresentar as 
opções de matricula em turmas diferentes da do estudante, quer 
seja em outro turno, curso, ou Unidade de Ensino. Veja o capitulo 
sobre Configuração de Matricula. 



 

 

Passo 2 

Matriculas realizadas fora da turma de ingresso do estudante 
necessitam aprovação por parte da Coordenadoria de Curso. 

Passo 3 

Para realizar este tipo de matricula é necessário selecionar uma 
turma que não a do próprio estudante.  Observe que a estudante é 
do período da Tarde e possui uma disciplina com Reprovação por 
Nota. 
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Passo 4 

 A interface é aberta para seleção da disciplina. Esta operação é 
disponível apenas para as situações de alunos com: 

• Reprovação por Nota 

• Reprovação por Falta 

• Reprovação em disciplina com Turma Especial 

• Aluno em situação regular de acordo com a configuração da 
interface. 

 

Passo 5 

 Na interface utilize os botões de navegação para mover o GRID 
para outras turmas em outras Unidades, caso existam. 

 

Passo 6 

Selecionamos a própria Unidade, mas em outro Turno (NOITE) e 
em seguida pressionar Solicitar Matricula. A interface responderá 
que esta disciplina está condicionada a aprovação. 



 

Passo 7 

 Mesmo confirmando a matricula a disciplina é apresentada como 
NC (Não Confirmada) até que a situação seja analisada.   

Atenção! Nessa situação a disciplina não é apresentada na lista de 
chamada. 

Observe que no “mesmo horário”, na interface, a estudante se 
encontra matriculada em outras disciplina, isso é possível porque 
a solicitação foi realizada para outro turno. 

Atenção! A matricula da estudante será marcada com o status Com 
Pendência. 

 



Como autorizar matricula provenientes de outros cursos 
(Coordenador) 

Passo 1 

Solicitações de freqüência em disciplinas nessa situação, ou seja, 
fora da turma regular, são resolvidas pelo Coordenador de Curso 
(ou DSA), na interface de Matriculas Fora de Turma. 

 

Passo 2 

Nessa interface aparecem todas as matriculas que necessitam de 
aprovação para serem efetivadas.  Selecione o registro e pressione 
o botão Expandir. 

 

 

 



Passo 3 

Um painel para avaliação do pedido é aberto e são apresentadas 
diversas informações a respeito da solicitação da estudante. Na 
interface ao lado direito se encontra os dados da solicitação do 
aluno, ou seja, a disciplina, professor, curso, turno que o mesmo 
deseja se matricular. No lado esquerdo as informações do 
estudante solicitante da vaga, tais como o Curso de Origem, o 
Histórico da Estudante, sua Matricula corrente. 

Atenção! Este processo deverá ser realizado pelo Coordenador do 
Curso.  

Atenção! O SIGA não estará realizando o controle de vagas 
consumidas no período de 2011/1, visto que este processo vem 
sendo revisado devido ao modelo de designação de salas de aula e 
pré-matricula, que se encontram em desenvolvimento.  

 

 

 



Passo 4 

Para consultar o histórico do aluno pressiona-se o botão Expandir, 
e uma janela será aberta. 

 

 

Passo 5 

É importante observar se o pedido do estudante é possível de ser 
realizado, e para isso a interface apresenta a matricula corrente 
com os horário em que o mesmo estará estudando, e 
consequentemente se terá condições de se deslocar para assistir a 
aula fora de seu curso regular. 

 

Passo 6 

A interface apresenta também a justificativa que o aluno redigiu 
no momento de sua matricula.  E também dois botões para 
Permitir a Matricula ou Rejeitá-la. 

 



 

Passo 7 

 Ao permitir a matricula uma mensagem informativa é 
apresentada. 

 

Passo 8 

 O Histórico do estudante já reflete uma alteração, apresentando a 
disciplina solicitada em AZUL indicando que esta se encontra Em 
Curso. Observe que anteriormente esta mesma disciplina se 
encontrava em estado Reprovado por Nota. 

 

 

 

 



Passo 9 

E o estudante passará a fazer parte da lista de presença da 
disciplina no outro turno ou curso solicitado. 

 

Passo 10 

Por outro lado, se o botão pressionado for o Rejeitar Solicitação, 
então a matricula na referida disciplina será removida 
completamente da matricula do estudante. 

 



Como finalizar o processo de matricula  

Passo 1 

Matrículas realizadas fora de turno/curso manter-se-hão no estado 
COM PENDÊNCIA, até que a DAS finalize o processo.  Isto é necessário 
porque a solicitação poderá não ser autorizada, fazendo com que a 
matricula tenha que passar por alguma revisão.  

Desta forma após o passo anterior, deverá ser acessada a interface de 
Matricula, filtrando a situação COM PENDÊNCIA. 

 

Passo 2 

Observe que a disciplina em outro turno/curso não aparece mais com 
o flag NÃO CONFIRMADA, e é apresentada com cor laranja forte, 
destacando-a das demais. 

 



Observe também que no mesmo “horário” podem existir outras 
matriculas, visto que as disciplinas não se chocarão, pois se 
encontram em turnos diferentes. 

Passo 3 

 Se não houverem necessidades de alterações na matricula do 
estudante, o processo poderá ser encerrado, devendo-se  
pressionar a operação CONCLUIR, para isso. 

 

Passo 4 

A matricula será marcada como CONCLUIDA. 

 



Como modificar a matricula não autorizada 

Passo 1 

Matrículas realizadas fora de turno/curso poderão ser rejeitadas 
pelo Coordenador responsável pela avaliação das mesmas. Nesse 
caso poderão ocorrer situações que necessitem rematricula do 
estudante.  

Passo 2 

A seguir apresentamos um exemplo de uma disciplina QQG003 A, 
que não foi autorizada pelo Coordenador. E havia matricula 
completa no segundo semestre do curso. 

 

Passo 3 

Disciplina marcada em vermelho indicam que a mesma se 
encontra bloqueada pelo horário.  No exemplo, observe que com a 
existência de uma matricula normal na disciplina FFG006A e 
MET002A, ocorreu o bloqueio da disciplina QQG003A, no 
semestre anterior. 



 

Passo 4 

Caso seja necessário rever a matricula deverá ocorrer a 
desmatrícula na disciplina MET002A. 

 

Passo 5 

 E em seguida na FFG006A . 

 

Passo 6 

Com as desmatriculas a disciplina QQG003A passa novamente a 
ser editável, e portanto, poderá haver a matricula, agora na turma 
regular do aluno, visto que sua tentativa de estudar em outro 
turno/curso foi frustrada. Ao clicar sobre a disciplina a interface é 
aberta, permitindo selecionar o próprio curso do estudante. 



 

Passo 7 

 Ao pressionar sobre a disciplina de seu próprio curso, não existe a 
necessidade de confirmação, pois a matricula já é inserida 
normalmente. 

 

Passo 8 

 E ocorrerá o bloqueio das disciplinas do segundo semestre.  

 

Passo 9 

Quando essa situação ocorre é muito provável que ocorram 
buracos na matricula do estudante. Que nesse caso é representado 
pelo bloqueio das disciplinas MET002A e FFG006A, visto da 
impossibilidade do mesmo freqüenta-las. 



 

 



Configuração da Matrícula 

O sistema permite que a interface de matrícula seja totalmente 
configurável pela Unidade. 

Passo 1 

Selecione Matricula -> Configuração de Matricula 

 

Passo 2 

A interface apresentará as configurações possíveis, conforme 
apresentado na imagem a seguir. 

 

Passo 3 

Selecione a opção desejada e pressione Salvar 

Os valores possíveis são: 
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isc Ao selecionar uma disciplina na interface 
de matrícula abre-se (ou não) uma janela 
apresentando os detalhes como ementa, 
objetivo, carga horária, ... 

Grade de histórico Apresenta o histórico para a disciplina 
selecionada 

Apresenta opções de 
disciplinas na 
Unidade 

Apresenta na lista de disciplinas 
possiveis apenas as disciplinas iguais 
(mesmo código) oferecidas na Unidade, 
mesmo que em turno ou cursos 
diferentes 

Apresenta opções do 
mesmo curso 

Apresenta a lista de disciplinas possiveis 
apenas as iguais e pertencentes ao 
mesmo curso do estudante, mesmo que 
em turnos diferentes. 

Permite turma 
normal para 
estudante especial 

Permite que o aluno opte em cursar 
disciplina que o mesmo tem direito a 
cursar com Turma Especial, na turma 
regular. 

Apresenta turmas 
diferentes para RN 

Apresenta a lista de disciplinas para 
estudantes que encontram-se em 
Reprovação por Nota 

Apresenta turmas 
diferentes para RF 

Apresenta a lista de disciplinas para 
estudantes que encontram-se em 
Reprovacao por Falta 

Apresenta turmas 
diferentes para 
aprovados 

Apresenta a lista de disciplinas para 
estudantes que encontram-se aprovados 
e em fase. 

 

 

Detalhes da Disciplina

Grade de Histórico
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