
INSTRUÇÃO - PADRÃO PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS INTERNOS
SUGRAD/ CEUNES/ UFES
Atualização: 28/08/2019

ASSUNTO: CORREÇÕES NA OPERACIONALIZAÇÃO DE MATRÍCULA (QUEBRA DE
PRÉ-REQUISITO, EXTRAPOLAMENTOS DE CARGA HORÁRIA E
RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS)

1. ESTUDANTE:

1.1. Deverá preencher, assinar e entregar o requerimento-padrão de solicitação na
SUGRAD durante o período previsto para correções na SUGRAD.

1.2. Acompanhará a tramitação, os pareceres e decisões do Colegiado consultando o Portal
do Aluno (www.aluno.ufes.br) e o Lepisma (www.protocolo.ufes.br).

2. SERVIDOR DA SUGRAD:

2.1. Recebendo o pedido do estudante, irá conferir o requerimento e após isso protocolá-lo
via Lepisma anexando de forma pública o formulário. A padronização abaixo deverá ser
seguida.

NOME DO ARQUIVO ANEXADO － “[NOME DO ALUNO] FORMULÁRIO PREENCHIDO”.

ASSUNTO － Tipo de Documento: Documento Avulso/ Unidade de Procedência: Secretaria
Única de Graduação - CEUNES/ Assunto: Ensino Superior > Curso de graduação > Vida
acadêmica dos alunos dos cursos de graduação > Registros acadêmicos > Inscrição em
disciplina. Matrícula semestral em disciplina.

RESUMO DO ASSUNTO － Requerimento para Retificação de Matrícula, Quebra de
Pré-Requisito e/ou Extrapolamento de Carga Horária
Curso: XXXXXXXXX
Semestre: XXXX/XX

2.2. Após isso, o servidor tramitará para o Colegiado correspondente, despachando da
seguinte maneira.

MODELO DE DESPACHO －
Prezado(a) Coordenador(a),

Encaminho solicitação de correção em matrícula de disciplina(s) envolvendo quebra
de pré-requisito, retificação de matrícula e/ou extrapolamento de carga horária para
análise do Colegiado.

Ressalto que o prazo para devolução à SUGRAD (despacho digital) é até o dia
XX/XX/20XX).

O exemplo de despacho-padrão a ser utilizado pelo(a) Coordenador(a) é o seguinte:
---------------------------------------------
À SUGRAD/ CEUNES/ UFES

O Colegiado encaminha abaixo os pareceres de acordo com os pedidos informados
no formulário anexo.

>> Parecer Favorável - P1 e P2

>> Parecer Desfavorável - P3
Motivo: ...

A efetivação do pedido dependerá da existência de vagas e ainda de abertura de
escopo, caso envolva disciplina de outro curso.



2.3. No ato do atendimento, após finalizar o protocolo, o servidor precisará instruir o aluno no
acompanhamento de seus pedidos e informar o nº do protocolo gerado. É necessário
ressaltar a necessidade de consulta constante aos portais do aluno e de protocolo até a data
limite para os registros de matrícula ou cancelamento.

2.4. O servidor reterá o formulário físico preenchido pelo aluno e no espaço correspondente
anotará o nº do protocolo gerado. Após isso, o documento deverá ser guardado na box
provisória que será montada junto com os demais requerimentos de curso afim.

2.5. A Chefia do setor irá dividir por servidor a responsabilidade de registro das correções
deferidas pelos Colegiados. Na medida em que forem sendo devolvidas pelos
Coordenadores, a Chefia tramitará para a respectiva caixa de entrada digital do Lepisma de
cada servidor os pedidos de seu respectivo curso.

2.6. Cada servidor fará a conferência da quantidade de formulários físicos de seu curso
(guardados na box provisória) com os documentos avulsos devolvidos digitalmente pelo
Coordenador. Em caso de divergência, informará imediatamente ao Coordenador.

2.7. É imprescindível apor no espaço próprio de cada o formulário o respectivo CRN (Coeficiente
de Rendimento Normalizado) do aluno.

2.8. O servidor irá conferir o despacho do Colegiado para cada aluno no Lepisma e anotará no
documento físico o que foi decidido (deferimentos, indeferimentos e outras observações que
achar conveniente). É necessária muita ATENÇÃO nesta etapa, pois no momento da
matrícula no SIE ou Sistema Acadêmico, o servidor se baseará nas anotações realizadas no
documento físico, já que fica inviável organizar decrescentemente o CRN somente no
documento digital. É necessário seguir a padronização contida no Anexo I.

2.9. Com as anotações realizadas, os formulários físicos devem ser organizados
decrescentemente por ordem de CRN.

2.10. A efetuação dos registros no Sistema Acadêmico ou no SIE deverá se iniciar com os
cancelamentos/ desmatrículas de disciplinas com pareceres favoráveis do Colegiado
decorrentes de erros de processamento ou outra situação específica prevista legalmente.

2.10.1. Ocorrências peculiares para análise do Colegiado envolvendo discentes (mas
que não obrigatoriamente podem ser consideradas pois dependem de previsão
legal):
a) Não efetivação de estágio ou efetivação no interstício dos prazos de

correções na matrícula (posteriormente ao período de cancelamento no
portal) e que por isso apresenta conflito comprovado de horários do
estágio e disciplinas em que já estava matriculado;

b) Problemas de saúde com apresentação de laudo médico comprovando
que o tratamento se dá no mesmo horário de disciplinas matriculadas;

c) Ingressante (calouro) do período vigente que não teve oportunidade de
realizar ajustes em sua matrícula;

d) Matrícula em mais de uma disciplina com mesmo nome mas código
diverso que o sistema não fez a identificação;

e) Problemas na oferta de disciplinas que não foram avisados em tempo hábil
pelo Colegiado (troca de turmas, por exemplo);

f) Situações específicas de Acompanhamento de Desempenho Acadêmico
(ADA).

2.11. Após a efetuação de cancelamento, os casos para registros devem ser considerados:

1º CASO - Somente indeferimentos: Se todos os pedidos forem indeferidos pelo
Colegiado, basta arquivar o documento via Lepisma 10 dias após o término do prazo para
lançamento das correções;

2º CASO - Deferimentos e indeferimentos no próprio curso: Efetuar o registro dos
deferimentos e arquivar o documento via Lepisma 10 dias após o término do prazo para
lançamento das correções;

3º CASO - Deferimentos e indeferimentos no próprio curso e/ou de outros cursos:
Efetuar o registro de deferimentos no próprio curso (com prioridade) e depois deixar o
documento físico separado na mesa de outros cursos com o bilhete informativo (Anexo II).
Se o requerimento contiver mais de um curso, deixar marcada e preenchida a opção “2º
curso envolvido. O requerimento original está no bloco do curso de ___. Matrícula: ___”.
Após o término da matrícula, devolver o requerimento e o bilhete ao responsável pelo
curso para arquivamento via Lepisma 10 dias após o término do prazo para lançamento
das correções.



2.12. A ordem de matrícula deverá obedecer prioritariamente ao CRN com atenção para os casos
previstos no artigo 13 da Resolução nº 58/2008 - CEPE:

1º - calouros inscritos para disciplinas do primeiro período;
2º - alunos finalistas;
3º - alunos que solicitaram disciplinas do currículo do seu curso.

2.13. Se houver algum problema com vaga e tempo hábil, é necessário solicitar vagas por
e-mail para os coordenadores de curso com cópia para os departamentos. Se houver
mais de um curso envolvido, sempre pedir ao coordenador do curso do aluno a vaga e
enviar com cópia para o outro coordenador e o chefe de departamento.

2.14. Após a finalização dos registros de matrícula ou desmatrícula, os comprovantes devem ser
salvos digitalmente na pasta SUGRAD > RETIFICACAO, QUEBRA E
EXTRAPOLAMENTO > 201_-_ > Matriculas Efetuadas > Curso________.

2.15. Os formulários originais serão guardados em uma box provisória e poderão ser
descartados no fim do semestre de vigência dos pedidos. A marcação das
matrículas efetuadas neles pelos servidores seguirão o padrão do Anexo I.

3.COORDENADOR:

3.1. Não precisará se deslocar até a SUGRAD para retirar documentos físicos pois toda a
tramitação se dará digitalmente pelo Lepisma (www.protocolo.ufes.br) mediante autenticação.

3.2. Precisará conferir a caixa postal durante todo o período de correções e observar o prazo para
devolução dos pedidos com o parecer do Colegiado. O prazo será semestralmente anunciado
em www.graduacao.saomateus.ufes.br > De olho no Calendário Acadêmico > Prazos para
Correções de Matrículas.

3.3. Utilizará o portal do professor para acessar o histórico, comprovante de matrícula ou outros
relatórios específicos de cada aluno, em caso de necessidade.

3.4. Antes de deferir os pedidos, precisará observar se há vagas disponíveis, se o escopo das
disciplinas está aberto (no caso de autorizações de matrículas para outros cursos), se a
situação na oferta está “M” para matrícula, e se existe previsão legal para a correção
solicitada pelo discente.

3.5. As respostas às solicitações deverão ser despachadas e tramitadas para a “Secretaria Única
de Graduação - SUG/ CEUNES” via Lepisma com a senha própria/ assinatura digital do
coordenador.

3.6. Ao indeferir um pedido, é necessário que conste na resposta a motivação para ciência do
aluno.

3.7. O despacho de resposta à SUGRAD deverá seguir o padrão simplificado abaixo (exemplo).
---------------------------------------------

À SUGRAD/ CEUNES/ UFES

O Colegiado encaminha abaixo os pareceres de acordo com os pedidos informados
no formulário anexo.

>> Parecer Favorável - P1 e P2

>> Parecer Desfavorável - P3
Motivo: ...

A efetivação do pedido dependerá da existência de vagas e ainda de abertura de
escopo, caso envolva disciplina de outro curso.

---------------------------------------------

Atenção: No caso de pedido de matrícula, o aluno poderá indicar até 2 opções de turmas para
a mesma disciplina. Quando o Coordenador despachar da forma acima, estará concordando
com a matrícula em quaisquer das opções apresentadas pelo aluno. Se o parecer for favorável
apenas para uma das opções, o Coordenador precisará especificar. Exemplo:

>> Parecer Favorável - P1 (somente a opção 1)
Motivo: A opção 2 não contém mais vagas.



RESUMO:

ANEXO I (PARA USO DA SUGRAD):

PADRONIZAÇÃO DAS ANOTAÇÕES (EXEMPLO)

Etapa de verificação do Parecer do Coordenador (item 2.8):

 Marcação com Círculo: Turma deferida pelo Coordenador;
 Marcação com “X”: Turma indeferida pelo Coordenador.

Etapa de efetivação dos registros de matrícula no Sistema (item 2.15):

 “M” com nome do Servidor: Matrícula realizada pelo Servidor;
 “C” com nome do Servidor: Cancelamento realizado pelo Servidor;
 “N”: Não foi possível a matrícula ou desmatrícula (eletiva, falta de vagas, escopo, etc - o

motivo estará detalhado no Lepisma).



ANEXO II (PARA USO DA SUGRAD):

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________. Matrícula: 20____________

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________ . Matrícula: 20____________

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________ . Matrícula: 20____________

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________ . Matrícula: 20____________

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________ . Matrícula: 20____________

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________ . Matrícula: 20____________

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________ . Matrícula: 20____________

>>>>> MATRÍCULA PARA OUTROS CURSOS

Curso: ________________________________

Disciplina: D________/ ___________________
Cód. Nome

Turma: ______ Escopo: ______

( ) 2º Curso envolvido. O requerimento
original está no bloco do curso de
_______________ . Matrícula: 20____________


