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Período de 03 a 07 de julho de 2017

Durante a primeira semana de aulas

Início do período de matrícula fora de prazo em
componentes curriculares referente ao semestre
2017.1



QUEM PODERÁ PARTICIPAR DA MATRÍCULA FORA DE 
PRAZO?

1. Discentes que não realizaram sua matrícula curricular no
período de 19 a 23 de junho de 2017 e que estão com status
de Possível Desligado ou Trancamento Compulsório.

2. Discentes que efetivaram trancamento voluntário de
programa de estudos na Fase 1.

3. Discentes que não efetivaram matrícula em componente por
estar cursando pré-requisito no período de matrícula (curso de
férias).



QUEM NÃO PODERÁ PARTICIPAR?

● Discentes ingressantes no semestre 2017.1 através do

Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI), via SiSU;

● Discentes ingressantes no semestre 2017.1 através do

Processo Seletivo de Vagas Não-Iniciais (PSVNI)



A Relação dos discentes que estão na situação  de Possível 
Desligado ou de Trancamento, poderá ser obtida pelo UERN-
SAE Subsistema de Unidade Acadêmica



A relação dos discentes que estão na situação  de Possível Desligado ou de 
Trancamento, poderá ser obtida pelo UERN-SAE Subsistema de Unidade 
Acadêmica.



O que devo 
fazer?

Escolher os 
componentes

Procurar a 
orientação 
acadêmica do 
curso

A SOLICITAÇÃO SÓ SERÁ EFETIVADA PELO 

ORIENTADOR ACADÊMICO DO CURSO DE ORIGEM DO 

DISCENTE



PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO PELA 

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA



ORIENTADOR(A) 

Acessa o 

formulário e 

preencher os 

campos conforme 

solicitado.

E-mail do(a) 

discente



- Informações

sobre o (a)

Orientador(a)

Acadêmico(a)

- Informações e

sobre o curso de

origem



- Informações 

sobre o (a) 

discente.



As informações sobre o

componente deverão

ser obtidas através do

SAE na Unidade ou

Departamento

Acadêmico.

Deverá ser gerado um

formulário por discente,

portanto todos os

componentes deverão

ser incluídos em um

único formulário, não

havendo necessidade

de gerar vários

formulários para o

mesmo discente.



As informações sobre o componente deverão ser obtidas 

através do SAE na Unidade ou Departamento Acadêmico



Selecionar os termos de 

ciência e clicar em ENVIAR

APÓS O ENVIO, O(A) DISCENTE

RECEBERÁ UMA CONFIRMAÇÃO NO

ENDEREÇO DE E-MAIL INFORMADO NO

INÍCIO DO FORMULÁRIO.



Discentes que participaram normalmente

do processo de matrícula e que

necessitam fazer qualquer ajuste, deverá

fazê-lo através da


