
PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃOES GERAIS SOBRE A MATRICULA PARA O SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2014 – ACADÊMICOS DO  BIC&T – 

Prezados acadêmicos, 

A gestão de horários de um curso interdisciplinar que permita ao aluno 

explorar os diferentes percursos na sua trajetória acadêmica deve ser baseada em 

estudos e dados que possibilitem compreender os movimentos que o currículo toma 

em sua execução, por isso a nova coordenação do BIC&T em conjunto com os 

professores, acadêmicos, coordenação acadêmica e a secretaria acadêmica do 

campus de Itaqui realizou um estudo dos componentes curriculares que poderiam 

ser ofertados no primeiro e no segundo semestre de 2014. Essas atividades fazem 

parte do Projeto de Tutoria Acadêmica desenvolvido pela coordenação do BIC&T em 

conjunto com o NDE do curso. 

A oferta dos componentes curriculares em dias definidos e organizadas pelos 

eixos e os horários das turmas organizados em blocos (sugestão I, sugestão II e 

sugestão III de horário) principalmente para os acadêmicos do noturno, permite ao 

aluno planejar e estruturar sua trajetória sem prejuízos, pois não há colisão de 

horários dos componentes curriculares de diferentes eixos temáticos. 

Da forma como foi organizado o horário para o primeiro e segundo semestre 

letivo do ano de 2014 para o BIC&T o acadêmico tem a possibilidade de realizar uma 

trajetória interdisciplinar seguindo os diferentes eixos temáticos contemplados no 

projeto pedagógico (Agricultura, alimentos e saúde e humanidades). Cabe ressaltar 

que o acadêmico não necessariamente precisa fazer a sua matricula somente nos 

componentes da sugestão I, sugestão II ou sugestão III, pode também fazer uma 

mescla de componentes curriculares de cada uma das sugestões de horário, desde 

que não ocorra colisão de horários, possibilitando aos alunos planejar sua trajetória 

acadêmica sem prejuízos. 

A seguir estão descritas de forma resumida algumas orientações gerais para o 

planejamento e a organização do horário do próximo semestre: 

1) Fazer a matrícula preferencialmente em componentes curriculares 

geradores (obrigatórios); 

2) Caso tenha horário livre completar a carga horária com componentes 

curriculares articuladores, podendo ser em turnos diferentes; 



a. Os componentes Articuladores o aluno escolhe nos demais cursos do 

campus de acordo com o seu interesse e perfil desejado de 

formação.  

b. Verificar na PLANILHA DE EQUIVALÊNCIAS DE COMPONENTES 

CURRICULARES, quais componentes curriculares são equivalentes 

com os componentes geradores e quais dos articuladores são 

equivalentes nos demais cursos do campus. A planilha está 

disponível no mural do curso e também na página do curso. 

3) Matricular-se somente em componentes curriculares que irá realmente 

cursar; 

4) É importante conhecer a ementa do componente curricular (CC), antes de 

fazer a matricula (o que vai ser abordado no Componente Curricular); 

5) As ementas estão disponíveis no PPC de cada curso (na pagina de cada 

curso); 

6) Conferir os Códigos dos Componentes curriculares; 

7) Número de créditos/horas por semana/semestre 

a. Ideal para o NOTURNO – 20 créditos – 300 horas/ semestre 

(equivale a 6 CC de 60 horas cada) 

b. Integral – 28– 420 horas (equivale a 7 CC de 60 horas cada) 

8) Alunos que tem BOLSA devem se matricular em no mínimo 20 créditos. 

Ver edital específico para cada bolsa. 

A matricula é realizada em duas etapas: 1) solicitar a matrícula via web, no 

portal do aluno; 2) Confirmação da matrícula via web no portal do aluno. Se for 

necessário fazer alguma alteração na matrícula, essa será realizada no período de 

ajuste presencial. Conforme descrito no calendário acadêmico para o ano letivo de 

2014, regulamentado pela PORTARIA Nº 1314, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013. 

Abaixo estão descrita as principais dadas para a matrícula. 

 

 

 



 

Fonte: PORTARIA Nº 1314, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

COMO DEVO FAZER A MATRICULA? 

1- O aluno dever fazer um planejamento prévio dos componentes curriculares 

que deseja cursar no SEGUNDO SEMENTRE de 2014 levando em consideração 

a sua trajetória acadêmica. 

2- Caso tenha dificuldades em fazer o planejamento procurar um dos 

professores do campus ou a coordenação do BIC&T. Isto deve ser feito o mais 

rápido possível, para que o aluno já tenha bem claro quais os componentes 

irá se matricular no período de matricula via web- de 8 a 12 de setembro de 

2014. 

3- Definido os componentes curriculares realizar a SOLICITAÇÃO de matricula via 

web, no portal do aluno, nos dias 8 a 12 de setembro de 2014. Nos dias 15 e 

16 de setembro de 2014 verificar a efetivação da matricula, caso tenha algum 

problema com componentes curriculares que não foram efetivadas a 



matricula, solicitar o ajuste de matricula via web, matriculando-se em outro 

componente curricular. 

4- Caso o aluno tenha interesse em solicitar a matricula de componentes 

curriculares que não foram liberados pelo sistema para a matricula via web. 

Isto ocorre, por exemplo, para os alunos matriculados no BIC&T integral e 

gostariam de fazer a matricula em componentes ofertados no noturno ou 

para os matriculados no noturno e gostariam de fazer a matricula no integral. 

A universidade disponibiliza as dadas de 17 a 19 de setembro para o AJUSTE 

PRESENCIAL junto à coordenação do BIC&T. 

a. No ajuste presencial os alunos devem trazer os seguintes documentos: 

- Histórico escolar atualizado (portal do aluno); 

- Formulário de ajuste de matricula devidamente preenchido; 

-Horário dos componentes curriculares que irá cursar no segundo 

sementes de 2014/2, inclusive com os componentes que já teve sua 

matricula efetivada via web. 

5- É preferível que o aluno faça a matricula via web, pois garante a vaga no 

componente curricular, evita deslocamentos até a UNIPAMPA, o que facilita o 

processo de matricula. Utilizar o ajuste presencial somente para os casos que 

não for possível realizar via web. 

6- Cabe ressaltar que é de responsabilidade exclusiva do acadêmico realizar a 

matricula via web semestralmente e acompanhar os processos de solicitação 

de matricula via web e ajuste presencial, nos períodos indicados no calendário 

acadêmico da UNIPAMPA, disponível na página da UNIPAMPA. A não 

realização da matricula nos prazos estipulados no calendário acadêmico o 

aluno perde o vinculo com a instituição (Resolução 29 do conselho 

universitário). 

 


