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RESOLUÇÃO N° 06/89 
 

O Presidente do Conselho Coordenador do Ensino, 

da Pesquisa e da Extensão - COCEPE, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o que determina o Estatuto e o 

Regimento da Universidade; 

 

CONSIDERANDO o resultado do estudo elaborado 

pela Comissão constituída através da Portaria n° 406, de 07 de abril do 

corrente ano; 

 

CONSIDERANDO o que foi deliberado em sessão 

desse órgão realizada dia 21.09.89, constante da Ata n° 011/89, 

 

RESOLVE: 
 

1. Aprovar as normas relativas ao sistema de 

matriculas dos Cursos de Graduação. 

 

I – DA MATRÍCULA 

 

1. O ato da matricula é o gerador do vínculo do 

aluno com a Universidade. Assim, a não efetivação da mesma implicará no 

automático desligamento do aluno da UFPel 

 

2. Não será permitida a freqüência de alunos em 

disciplinas nas quais não estejam regularmente matriculados; é também 
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vedada a inclusão de alunos nos diários de classe e planilhas de notas sem 

prévia e expressa autorização da S.G.C. 

 

3. O período de matriculas na UFPel compreende 

três fases distintas: 

 

a) Requisição; 

b) Verificação; 

c) Confirmação. 

 

4. Após o inicio do período de matrículas não mais 

serão permitidas quaisquer alterações de horários das disciplinas oferecidas. 

Permitir-se-á, no entanto, a abertura de novas turmas durante a fase de 

verificação, desde que autorizada pelos Colegiados de Curso. 

 

II - DA REQUISIÇÃO 

 

5. Em local, data e horário previamente divulgados 

pelos Colegiados de Curso, o aluno se apresentará para requerer matrícula em 

disciplinas de seu currículo. 

6. A requisição de matrícula será feita em formulário 

personalizado, emitido pela S.G.C., e não poderá conter rasuras. 

 

7. Todo aluno será assistido por um professor 

orientador, designado pela direção da Unidade, que terá como funções, pelo 

menos: 

 

a) observar se as disciplinas requeridas se adequam às Normas da 

UFPel e do Colegiado de Curso; 
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b) orientar o aluno a fim de otimizar seu horário e permitir um melhor 

aproveitamento curricular. 

 

8. A assinatura do aluno e a de seu professor-

orientador deverão ser apostas no formulário de requerimento de matrícula 

somente após a verificação da correção dos dados ali contidos. 

 

9. O preenchimento do formulário de requisição de 

matrículas é de exclusiva responsabilidade do aluno ou, no caso de matrícula 

por procuração, de seu bastante procurador. 

 

10. Após o encerramento do período de requisição 

será feita uma primeira consistência das matrículas, na qual serão eliminadas 

disciplinas de acordo com o disposto no item 21. Entende-se por consistência, 

o processamento dos dados pelo CPD, onde serão verificados os casos de 

colisão de horários, limite de créditos e o pré-requisito. 

 

11. Ao final do processamento desta consistência, a 

S.G.C. enviará aos Colegiados de Curso relatórios com os resultados, 

indicando também os erros detectados. 

 

III – DA VERIFICAÇÃO 

 

12. Em local, data e horário previamente divulgados 

pelos Colegiados de Curso, proceder-se-á a verificação de matrículas, a qual 

tem por finalidades: 

 

a) corrigir erros ocorridos durante a fase anterior, desde que 

comprovadamente originados durante o processamento, tais como 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES 

CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 
 

erros de digitação no CPD ou possíveis falhas ocorridas nos 

Colegiados de Curso ou S.G.C.; 

b) permitir ao aluno um melhor aproveitamento de seu horário, 

ressalvando o disposto no item 15. 

 

13. Os Colegiados de Curso darão ciência aos 

alunos de todos os problemas detectados em seus requerimentos de matrícula 

durante a primeira consistência; 

 

14. O não comparecimento do aluno na fase de 

verificação implicará na impossibilidade de quaisquer alterações em sua 

matrícula, ressalvado o disposto dos itens 21 e 22. 

 

15. Durante a fase de verificação será permitido ao 

aluno requerer a inclusão de disciplinas, desde que existam vagas e sejam 

obedecidos os demais critérios de matrícula. 

 

16. Não serão permitidas trocas de turmas nem 

eliminação de disciplinas durante a fase de verificação, ressalvado o disposto 

nos itens 21 e 22. 

 

17. Os Colegiados de Curso efetuarão as alterações 

permitidas em formulário específico, emitido pela S.G.C., com a anuência do 

aluno, ressalvado o disposto nos itens 21 e 22. 

 

18. Encerrada a fase de verificação, não mais serão 

atendidas quaisquer solicitações de alteração ou correção de matrículas. Será 

feita então uma segunda consistência, no qual serão eliminadas disciplinas de 

acordo com o disposto no item 22. 
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IV – DA CONFIRMAÇÃO 

  

19. Após a realização da segunda consistência será 

emitido um Boletim de Matrícula para cada aluno da UFPel, no qual serão 

discriminadas as disciplinas requeridas e efetivamente confirmadas, com as 

respectivas turmas e número de créditos, além de dados pessoais do aluno. 

 

20. O Boletim de Matrícula é o documento que 

efetivamente comprova o vínculo do aluno com a UFPel e que o habilita a 

requerer sua identidade estudantil junto ao DCE. 

 

V – DA ELIMINAÇÃO DE DISCIPLINAS 

 

21. Em atendimento às normas vigentes na UFPel, 

serão automaticamente eliminadas durante o processamento das matrículas: 

 

a) todas as disciplinas em colisão de horários detectados na primeira 

consistência; 

b) tantas disciplinas quantas forem necessárias para evitar colisão de 

horários detectadas na segunda consistência; 

c) tantas disciplinas quantas forem necessárias para atendimento do 

limite superior de créditos do curso em qualquer consistência; 

 

22. O procedimento adotado para a eliminação de 

disciplinas relacionadas no item 21, alíneas “b” e “c”, obedecerá à seguinte 

escala de hierarquização: 

 

a) eliminação de Prática Desportiva; 

b) eliminação de Estudo de Problemas Brasileiros; 

c) eliminação de Português Instrumental; 
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d) eliminação, em ordem prioritária, de disciplinas optativas, eletivas e 

obrigatórias; 

e) eliminação de disciplina em posição mais avançada no currículo; 

f) eliminação de disciplina com menor numero de créditos; 

g) eliminação de disciplina com menor carga horária. 

 

23. A eliminação de disciplinas também poderá ser 

efetuada pelos Colegiados de Curso, com imediata comunicação à S.G.C., nos 

seguintes casos: 

 

a) por falta dos pré-requisitos correspondentes, conforme estabelecido 

no currículo do curso; 

b) pela constatação de que o aluno se matriculou em disciplina já 

cursada com aproveitamento. 

 

2. A presente Resolução passa a vigorar a partir 

desta data. 

 

 

 Gabinete da Vice-Reitoria da Universidade Federal de 

 Pelotas, ao vinte e um dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 

oitenta e nove. 

 

 

 

 

 

 

       Prof. Luiz Henrique Schuch 

Presidente 


