Calendário de Matrícula
para o Semestre 2021.2
Data
01 a 08 de dezembro de 2021
09 a 10 de dezembro de 2021
10 de dezembro de 2021

Etapa

Período para solicitação de matrícula
(das 8h do dia 01/12 até as 23h59 do dia 08/12/2021)
Processamento de matrícula

Resultado da matrícula a partir das 18h

15 a 21 de dezembro de 2021

Período para solicitação de rematrícula
(das 8h do dia 15/12 até as 23h59 do dia 21/12)

22 a 23 de dezembro de 2021

Processamento de rematrícula

06 a 13 de janeiro de 2022

Matrícula extraordinária em disciplinas com vagas
(a partir das 10h do dia 06/01 até as 23h59 do dia 13/01/2021)

06 a 13 de janeiro de 2022

Solicitação de matrícula de calouros ingressantes por meio de
TF e DCS (junto à coordenação)

17 a 21 de janeiro de 2022

Matrícula de calouros ingressantes por meio de TF e DCS

27 de dezembro de 2021

17 de janeiro de 2022

Resultado da rematrícula

Primeiro dia de aulas

Como solicitar matrícula
das disciplinas para o
próximo semestre
Você deve solicitar a matrícula
nas turmas pelo Sigaa a partir
das 8h do dia 01 de dezembro

até as 23h59 do dia 06 de dezembro de 2021. O processamento

dos pedidos não ocorre por
ordem de chegada, as solicitações poderão ser feitas e alteradas quantas vezes for necessário

a qualquer momento dentro desse período. Se você é calouro,
não se preocupe, sua matrícula
será feita automaticamente nas
disciplinas do primeiro semestre

do curso. Fique atenta(o), o Decanato de Ensino de Graduação

divulgará material de orientação

específica para uso do SIGAA no

site www.deg.unb.br, na aba ESTUDANTE e pelas redes sociais
@graduacaounb.

Etapas do processo
A matrícula se dá em etapas, da seguinte forma:
Primeiro você solicita matrícula

Como diz o nome, a rematrícu-

ma que tem vaga e se matricula

cursos. Ocorre o processamento

processo de matrícula, e segue

como os critérios de prioridade

nas vagas disponibilizadas pelos

automático de todas as solicitações recebidas conforme os critérios de prioridade institucionais
(veja item adiante) e o resultado é

liberado, só então é possível descobrir em quais disciplinas você

foi matriculada(o) e em quais não
conseguiu a vaga.

A etapa seguinte é a rematrícula, ou seja, uma segunda chance

de solicitar matrículas em turmas
com vagas. Essa é a hora de

reorganizar sua estratégia para
tentar pegar as disciplinas que

precisa. Os cursos podem ofertar
vagas adicionais nas turmas com

alta demanda, mas só se houver
condições técnicas para isso.

la é, na verdade, a repetição do

a mesma lógica: solicitações,

processamento conforme critérios de prioridade e divulgação

do resultado, exatamente como
na primeira rodada.

Mesmo depois da Rematrícula,

muitas(os) estudantes não conseguem vaga nas disciplinas pretendidas, mas ainda há uma chance

de completar a grade na Matrícula Extraordinária, última etapa do
processo, que começa às 10h do
dia 6 de janeiro de 2022. Nesse

caso, não haverá novo processamento. Como se tratam de vagas

sobressalentes, o sistema permitirá a matrícula direta, ou seja, não

há solicitação, você escolhe a tur-

nela diretamente. Mas atenção,
institucionais não são aplicados

nessa etapa, a ocupação das vagas se dá por ordem de chegada.

Critérios de prioridade

Para muitas disciplinas, a demanda por vagas

é maior que a capacidade da UnB em ofertá-las. Isso acontece por causa das reprovações

e trancamentos e, mesmo com oferta de vagas
extras (além do número regular que o curso é
obrigado a ofertar), muitas vazes não é possí-

vel atender a toda essa demanda. Além disso,
para disciplinas optativas, há concorrência de
estudantes de múltiplos cursos pelas mesmas
turmas. É para distribuir as vagas aos solicitan-

tes de forma justa que existem os critérios de

prioridade. Basicamente, para cada turma, prio-

riza-se o atendimento de estudantes que têm a
disciplina como obrigatória. Havendo vaga, atende-se aqueles que cursarão como optativa e, em

seguida, como módulo livre. Havendo empate,
(por exemplo, mais solicitantes que têm a disci-

plina como obrigatória do que o número total de
vagas), aplicam-se critérios de desempate. Ca-

louros, é claro, têm garantia de vaga nas disciplinas de primeiro semestre. O esquema abaixo
resume como funciona o processamento:

Em azul os critérios de prioridade, em amarelo os
de desempate, que são os mesmos para todos os
grupos de prioridade.
* Diretoria de Acessibilidade (antigo PPNE)

* * O sistema ordena estudantes de acordo com
a carga horária restante para conclusão do curso.

*** Por decisão do CEPE, a preferência é dada
a quem está mais perto da formatura, pois a
pandemia implicou na não oferta de muitas disciplinas obrigatórias, forçando muitos(as) estudantes a saírem do ﬂuxo.
OBS: O IRA só é utilizado como último critério de desempate para ocupação de vagas em
disciplinas.

Atenção!

Matrículas em determinadas dis-

ESTUDANTE e nas redes sociais

para matrícula online, isso ocor-

do CEPE, é possível fazer retira-

ciplinas estarão com restrição
re porque nessas disciplinas, as

matrículas são efetuadas fora
do processo geral de matrícula,
pela coordenação do curso, a
pedido do estudante.

Algumas turmas podem ter va-

gas reservadas para seu curso,
o que aumenta muito sua chance
de ser matriculado logo na pri-

meira etapa, dê prioridade a es-

sas turmas e evite solicitar matrícula em turmas com reserva para
outros cursos. Orientações sobre
como identificar essas reservas
poderão ser acessadas na pá-

gina www.deg.unb.br, na aba

@graduacaounb. Por decisão
da de disciplinas a qualquer mo-

mento durante o semestre, isso
também será feito diretamente

pelo Sigaa, mas é importante

tomar decisões conscientes durante o período de matrícula,
pois desistir de uma disciplina

significa ocupar desnecessaria-

mente uma vaga que outro co-

lega não conseguiu! É hora de
ser consciente e solidário, só

faça matrícula em disciplinas

que realmente pretende cursar,
e lembre-se: excesso de disciplinas nesse momento pode não
ser uma boa ideia.

