
ORIENTAÇÕES DE MATRÍCULAS 
2º semestre de 2020 

 
Cursos de Administração Diurno e Noturno 

 
07/10 a 13/10/2020: Período de matrícula pelo Portal do Aluno. 

Obs.: Neste período, o sistema só permite a matrícula em disciplinas do seu semestre 

correspondente. Portanto, cadastre disciplinas para não ficar sem vínculo. 

07/10 a 20/11/2020: Período de solicitação de trancamento total e parcial pelo Portal do 

Aluno. 

14/10/2020: Processamento de matrícula. 

15/10 e 16/10/2020: Período de ajuste de matrícula via Portal do DERCA. 

17/10/2020: Processamento de matrícula. 

19/10/2020: Início das aulas do 2º semestre de 2020. 

19/10/2020 – 30/10/2020: Ajuste de matrícula via e-mail e Portal do Aluno. 

1. Cada aluno deve se organizar individualmente e encaminhar um e-mail com as suas 

solicitações de ajuste de matrícula. O título do e-mail deve seguir o seguinte padrão: 

 
“DIURNO – Nome do aluno”, caso o aluno seja do Curso de Administração Diurno. Os alunos do Curso de 
Administração Diurno devem enviar a solicitação de ajuste para o e-mail 
matriculasadmdiurno@gmail.com 
 
ou 
 
“NOTURNO – Nome do aluno”, caso o aluno seja do Curso de Administração Noturno. Os alunos do 
Curso de Administração Noturno devem enviar a solicitação de ajuste para o e-mail 
matriculasadmnoturno@gmail.com 
 

2. Alunos que necessitarem de disciplinas no turno inverso deverão solicitar no período de 

17/10/2020 a 21/10/2020 pelo formulário https://forms.gle/JqtndyN46vfJW4G36. Cada caso será 

analisado pela coordenação conforme a disponibilidade de vagas em cada disciplina. 

 

Obs.: Alunos que perderam o prazo de solicitação de matrícula de 07/10 a 13/10/2020 podem 

solicitar disciplinas no período de ajuste 

1. Neste período, estão liberadas para matrícula no Portal do Aluno as disciplinas com 

vagas remanescentes para os acadêmicos que não são do semestre/período 

correspondente, respeitando seus pré-requisitos. 

2. O atendimento para os ajustes obedecerá rigorosamente à ordem estabelecida no 

Ranking acadêmico. 

30/10 e 03/11/2020: As solicitações de matrícula extracurricular serão feitas pelo Portal do Aluno. 


