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                ALUNO DEVE: 

ABRIL 

17 
Até 

 Colegiados analisam as solicitações de correções de matrículas 

protocoladas pelos alunos; 

 As solicitações são separadas (entre deferidas – aceitas e 

indeferidas – negadas) para preparação do registro pela SUGRAD de 

acordo com as decisões dos Colegiados. 

ATENÇÃO: Mesmo quando deferidas (aceitas) pelos Colegiados a 

matrícula ainda depende da existência de vagas, aberturas de escopo 

e não restrição ao limite de disciplinas eletivas (aquelas que não fazem 

parte do currículo do aluno). Por isso, mesmo que sua matrícula seja 

deferida em reunião do Colegiado, o aluno deve acompanhar a sua 

efetivação de acordo com as datas e procedimentos abaixo. 

 

ABRIL 

18 
De 

27 
 a 

 Acompanhar mediante acesso ao seu Portal do Aluno 

(www.aluno.ufes.br – veja o anexo I) se sua matrícula na disciplina de 

interesse foi realizada; 

 Acessar o Lepisma (nome dado ao sistema de protocolo da UFES 

– https://protocolo.ufes.br/ – veja o anexo II) e acompanhar seu 

protocolo. 

IMPORTANTE: Para o aluno conferir se suas solicitações foram 

deferidas ou indeferidas (aceitas ou negadas) pelo Colegiado e se sua 

matrícula pôde realmente ser efetivada pela SUGRAD, é 

imprescindível o acompanhamento diário desses dois sites informados 

acima. A SUGRAD não encaminhará e-mails, exceto em casos 

excepcionais. Seguem abaixo as situações que podem ocorrer e os 

procedimentos que você como aluno deve adotar. 

  Vou acessar o Lepisma, ler os despachos do Colegiado e da SUGRAD 

e visualizar meu requerimento que estará digitalizado no sistema (acesso 

público). 

 Vou acompanhar minha matrícula acessando o Portal do Aluno e ao 

mesmo tempo o Lepisma, para confirmar se realmente pôde ser efetivada 

pela SUGRAD. Se a disciplina com a turma que solicitei já aparece em 

meu comprovante de matrícula: OK, tudo certo; se a disciplina não 

aparece em meu comprovante: Irei acessar o Lepisma para confirmar 

se foi indeferida (os despachos informarão a motivação) – ATENÇÃO: 

Pode ocorrer de a matrícula ter sido deferida inicialmente pelo Colegiado, 

mas não poder ser efetivada pela SUGRAD, como já informado acima. 

PROCURAR, NESTE MESMO DIA, IMEDIATAMENTE A SUGRAD. 



 

ANEXO I     PROCEDIMENTO: CONFERINDO O PORTAL DO ALUNO             

 

  

 

 

 

 

ANEXO II    PROCEDIMENTO: CONFERINDO O LEPISMA             

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Acesse www.aluno.ufes.br >> Insira login e 

senha >> Menu: Relatórios >> Comprovante de 

Matrícula >> Ano: 2018/ Semestre: 1.º >> OK. 

Confira se a disciplina na qual solicitou 

matrícula consta no relatório gerado. Veja se 

código, turma, curso e o nome da disciplina 

conferem com o de sua solicitação. 

 [1.ª Parte] Acesse https://protocolo.ufes.br/ >> Clique em Consulta (não é obrigatório efetuar o 

login) >> Digite o nº do documento ou clique em Tipo de Interessado: Aluno [A] >> Interessado [B]: 

Digite seu nome ou nº de matrícula na janela aberta >> Clique em Buscar >> Selecionar >> Buscar. 

 DICAS: (1) Digite em seu 

navegador o site exatamente como 

apresentado acima (com o 

“https://”); (2) Caso seu nome não 

seja encontrado logo na primeira 

busca, tente retirar os possíveis 

acentos que fazem parte dele. 

 
 [2.ª Parte] Em Resultados da busca, clique sobre o n.º do documento de interesse [C] (veja o 

tipo de documento – no caso, documento avulso –, interessado, resumo e a data) >> Na nova página 

aberta, vá na aba Tramitações >> Clique em cima da área da linha que contém o n.º de sequência [D]  

e visualize o despacho [E] (cada sequência contém um despacho) >> Na aba Peças (Lista) [F]  é 

possível conferir se o requerimento já foi digitalizado e em caso positivo, aparecerá o link para baixá-lo 

(já com o parecer do coordenador). 

[A] [B] 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

ATENÇÃO: Inicialmente, estarão disponíveis as digitalizações apenas dos requerimentos de 

disciplinas dos alunos com indeferimentos na aba Peças já que as que foram deferidas poderão ser 

conferidas no portal do aluno (no comprovante de matrícula). Posteriormente (até o fim do semestre), 

a SUGRAD digitalizará todos os demais requerimentos (pois trata-se de uma exigência legal). 


