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ENGENHARIA MECÂNICA - UFSM/CS
ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA E AJUSTES 

2º SEMESTRE DE 2022 

DATAS IMPORTANTES E ORIENTAÇÕES

● 31/08/2022  a  03/09/2022 -  SOLICITAÇÃO  DE  MATRÍCULA: período  para 
solicitação de matrícula dos veteranos da graduação, via Portal do Aluno, referente ao 
2º semestre letivo de 2022.
Observação 1: calouros não devem solicitar matrícula pelo Portal do Aluno. 
Observação 2: a matrícula em disciplinas estará condicionada à existência de vaga e ao 
atendimento dos pré-requisitos estabelecidos pelo curso. 
Observação 3: o dia 05/09/2022, pela manhã, é a data prevista para o processamento 
das  solicitações  de  matrícula.  Após  este  período,  os  alunos  devem consultar  o  seu 
comprovante  de  matrícula,  no  Portal  do  Aluno,  para  conferir  em  quais  disciplinas 
efetivamente encontram-se matriculados.

● 31/08/2022 a 14/10/2022 - TRANCAMENTO TOTAL: período para solicitação de 
trancamento total do semestre, via Portal do Aluno, referente ao 2º semestre letivo de 
2022.

● 21/09/2022 a 14/10/2022 - TRANCAMENTO PARCIAL: período para solicitação de 
trancamento  parcial  (disciplinas)  à  Coordenação de Curso,  referente  ao 2º  semestre 
letivo de 2022.
Observação: no período indicado,  o  curso receberá as solicitações de Trancamento 
Parcial de disciplinas enviadas para o e-mail mecanica.cs@ufsm.br. Para tanto, o aluno 
deverá  informar  no título do  e-mail  o  seguinte:  SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO 
PARCIAL. No corpo da mensagem, deverá informar: NOME COMPLETO, NÚMERO DE 
MATRÍCULA, NOME E CÓDIGO DAS DISCIPLINAS que deseja efetuar o trancamento 
parcial. Solicitações enviadas para outros endereços de e-mail, fora do prazo ou sem as 
informações completas não serão atendidas.

● 05/09/2022 e 06/09/2022 - AJUSTE DE MATRÍCULA WEB: período para ajuste de 
matrícula dos alunos de graduação, via Portal do Aluno, referente ao 2º semestre letivo 
de 2022.
Observação 1:  no dia 07/09/2022, os alunos deverão consultar o seu comprovante de 
matrícula, no Portal do Aluno, para conferir quais disciplinas efetivamente encontram-se 
matriculados.
Observação 2: a efetivação da matrícula permanece condicionada à existência de vaga 
na disciplina, à inexistência de conflito de horário e ao  atendimento dos pré-requisitos, 
quando houver.
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● 08/09/2022  a  12/09/2022  -  AJUSTE  DE  MATRÍCULA  E  MATRÍCULA 
EXTRACURRICULAR - SOLICITAÇÃO DO ALUNO VIA FORMULÁRIO DO GOOGLE 
FORMS: período para solicitação à Coordenação do Curso de ajustes de matrícula e 
solicitação de matrícula extracurricular via formulário do Google Forms https://forms.gle/
NshUb7SUZrk42UM7A, referente ao 2º semestre letivo de 2022.
Observação 1: neste período, os alunos do curso poderão solicitar, de modo justificado, 
demais ajustes de matrícula, dentre os quais:
- disciplinas do 1º semestre, que não estão visíveis aos veteranos para solicitação via 
Portal do Aluno. 
- disciplinas que, por algum motivo, não foram aceitas ou que necessitem análise 
da Coordenação de Curso. Exemplo: falta de pré-requisito.
Observação  2:  neste  período,  os  alunos  também  poderão  solicitar  matrícula 
extracurricular em disciplinas ofertadas pelos demais cursos do Campus da UFSM em 
Cachoeira do Sul, desde que atendam aos pré-requisitos necessários ou possuam as 
disciplinas equivalentes aos pré-requisitos, conforme estabelecido pelo curso que está 
ofertando a disciplina.
Observação 3: os alunos que desejarem, antes do preenchimento e envio do formulário, 
poderão solicitar orientações e verificar a possibilidade de quebra de pré-requisitos junto 
à Coordenação do Curso.

● 13/09/2022 a  15/09/2022 -  AVALIAÇÃO E LANÇAMENTO DOS AJUSTES DE 
MATRÍCULA  NO  SISTEMA  PELA  COORDENAÇÃO:  período  previsto  para  a 
Coordenação de Curso avaliar as solicitações de ajustes de matrículas e de matrículas 
extracurriculares  recebidas  via  formulário  do  Google  Forms  e  efetivar  no  sistema  o 
lançamentos dos ajustes deferidos.
Observação:  durante  este  período,  os  alunos  que  desejarem  podem  procurar  a 
Coordenação do Curso para tirar dúvidas, buscar informações ou, caso tenham perdido 
o prazo de ajustes via formulário do Google Forms, solicitar ajustes de matrícula.

● 16/09/2022  -  LANÇAMENTO  DAS  MATRÍCULA  EXTRACURRICULARES  NO 
SISTEMA PELA SECRETARIA DOS CURSOS: período previsto para a Secretaria dos 
Cursos efetivar no sistema as solicitações de matrículas extracurriculares recebidas via 
formulário do Google Forms e deferidas pelas Coordenações de Cursos envolvidas.

● 16/09/2022 - PERÍODO DE AJUSTE DE MATRÍCULA PRESENCIAL, JUNTO À 
COORDENAÇÃO DO CURSO: período para solicitação de ajuste de matrícula de modo 
presencial, junto à Coordenação do Curso, referente ao 2º semestre letivo de 2022. 
Observação:  este é o último dia previsto para solicitação de ajustes de matrícula,  e 
após  esta  data  não  serão  aceitas  novas  solicitações  de  ajustes  de  matrícula . 
Assim, caso haja qualquer necessidade de ajuste, após verificação do comprovante de 
matrícula no Portal do Aluno, procure a Coordenação do Curso no dia 16/09/2022, na 
sala 201C-Q5SA1, nos seguintes horários: 13h às 14h e das 17h às 18h.

● 12/09/2022 – AULAS - INÍCIO: início das aulas do 2º semestre letivo de 2022.

https://forms.gle/NshUb7SUZrk42UM7A
https://forms.gle/NshUb7SUZrk42UM7A
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ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) E/OU ESTÁGIO

● Para solicitar matrícula nas disciplinas  CSEM4049 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I,  CSEM4053 - Trabalho de Conclusão de Curso II e  CSEM4054 - Estágio 
Supervisionado  em  Engenharia  Mecânica, os  alunos devem  enviar  e-mail  à 
Coordenação  do  Curso,  no  período  de  31/08/2022  a  03/09/2022, encaminhando o 
FORMULÁRIO  PARA  A  SOLICITAÇÃO  DE  MATRÍCULA  EM  TRABALHO  DE 
CONCLUSÃO DE CURSO E/OU ESTÁGIO SUPERVISIONADO, devidamente assinado 
e preenchido, bem como observar as demais orientações do curso. As orientações do 
curso e o formulário estão disponíveis nos seguintes links:  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/trabalho-
de-conclusao-de-curso-tcc/
Estágio Supervisionado:
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/estagio-
supervisionado-e-tcc/

Observação: as matrículas solicitadas nas disciplinas acima, caso sejam deferidas pela 
Coordenação do Curso, serão efetivadas no sistema no período de ajustes de matrícula 
(12/09/2022  a 16/09/2022) pela Secretaria dos Cursos.

ORIENTAÇÕES SOBRE HORÁRIOS - PRÉ-REQUISITOS - EQUIVALÊNCIAS

● Os horários das disciplinas ofertadas pelos Cursos de Graduação do Campus da 
UFSM em Cachoeira do Sul podem ser obtidos nas páginas dos cursos em “Menu > 
Horários de Disciplinas”, e os os pré-requisitos e as equivalências de disciplinas, em 
“Menu > Pré-requisitos” e “Menu > Quebra de pré-requisitos”.
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