
Orientações para solicitação de matrícula e ajustes  

1º Semestre de 2021 
 

 

 DATAS IMPORTANTES E ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS DO 

CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL: 

  

• 16/03 a 31/03 - SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA: período para solicitação 

de matrícula, via Portal do Aluno, dos veteranos da graduação e veteranos da 

pós-graduação, das modalidades presencial e EAD, referente ao 1º semestre letivo 

de 2021.  

 

Observação: neste período de solicitação de matrícula, o aluno poderá visualizar 

apenas as turmas do seu período atual ou anteriores (com exceção das disciplinas 

do 1º semestre do Curso, uma vez que destinadas aos calouros do curso). 

 

• 16/03 a 11/06 - TRANCAMENTO TOTAL E PARCIAL: período para 

solicitação de trancamento total do semestre, via Portal do Aluno, referente ao 

1º semestre letivo de 2021, para alunos dos cursos de graduação. 

 

Observação: em relação as solicitações de TRANCAMENTO PARCIAL, caso o 

sistema ainda não esteja programado para receber as solicitações de trancamento 

parcial, via Portal do Aluno, o Curso receberá as solicitações via e-mail 

cursotoufsm@gmail.com. Para tanto, deve informar no título do e-mail o 

seguinte: SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO PARCIAL – NOME 

COMPLETO. No corpo do texto, informar: NOME COMPLETO, NÚMERO 

DE MATRÍCULA, NOME E CÓDIGO DAS DISCIPLINAS que deseja 

efetuar o trancamento parcial.  

 

• 01/04 – 1º PROCESSAMENTO DE MATRÍCULA: data prevista para o 1º 

processamento, no sistema SIE, da UFSM, das solicitações de matrícula dos 

alunos da graduação e pós-graduação, das modalidades presencial e EAD, 

referente ao 1º semestre letivo de 2021.  

 

Observação: o aluno deverá consultar sua matrícula para conferir se todas as 

disciplinas foram aceitas. 

 

• 05/04 e 13/05 - AJUSTE DE MATRÍCULA VIA WEB: período para ajuste de 

matrícula dos alunos de graduação e pós-graduação, via Portal do DERCA, 

referente ao 1º semestre letivo de 2021. 

 

Observação: no período de ajuste de matrícula via web, o aluno poderá visualizar 

e solicitar, via Portal do Aluno, disciplinas de todos os períodos do curso, ficando 



a matrícula condicionada a existência de vaga, respeitado os pré-requisitos 

vigentes. 

 

• 14/05 – 2º PROCESSAMENTO DE MATRÍCULA: data prevista para o 

segundo processamento, no sistema SIE, da UFSM, das solicitações de matrícula 

dos alunos da graduação e pós-graduação, referente ao 1º semestre letivo de 2021. 

 

Observação: o aluno deverá consultar seu comprovante de matrícula para 

verificar as disciplinas que está matriculado. 

 

• 18/05 - INÍCIO DAS AULAS: início das aulas do 1º semestre letivo de 2021, 

sob Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, REDE, para todos os cursos 

presenciais de graduação e pós-graduação 

   

• 18/05 a 25/05 - AJUSTE DE MATRÍCULA NAS COORDENAÇÕES DE 

CURSO: período para ajuste de matrícula dos alunos de graduação e pós-

graduação, por e-mail ou via Portal do Aluno, junto às coordenações de curso, 

referente ao 1º semestre letivo de 2021 e lançamento do ajuste no SIE. 

 

Observação: em relação ao período de ajuste de matrícula nas Coordenações de 

Curso (18/05 a 25/05), o acadêmico deverá realizar os ajustes preferencialmente 

via Portal do Aluno. Caso não consiga realizar, diretamente, pelo Portal do Aluno, 

o Curso divulgará uma relação nominal organizada por dia para receber as 

solicitações, considerando a ordem estabelecida no ranking acadêmico.  

Os acadêmicos deverão consultar seu comprovante de matrícula, no Portal do 

Aluno, a fim de verificar se suas solicitações foram deferidas. Qualquer 

inconsistência, deverão entrar em contato com a Curso via e-mail 

cursotoufsm@gmail.com. 

 

 OUTRAS ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 

• No primeiro semestre letivo de 2021 (REDE), segundo decisão do Colegiado do 

Curso de Terapia Ocupacional não serão ofertadas as seguintes disciplinas de 

Seminários Integrados de Práticas em Terapia Ocupacional I e II (TEO0005 e 

TEO0016). 

 

• A Coordenação também não conseguiu ofertar para este semestre as seguintes 

disciplinas: FSR1131 - Cinesiologia "A"; e PTG1013 - Patologia Geral. 

 

• A matrícula na disciplina TEO0030 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO I será efetuada, diretamente, pela Coordenação/Secretaria do Curso, no 

período de ajustes de matrícula (18/05 a 25/05). Para tanto, os acadêmicos deverão 

enviar para a Coordenação/Secretaria do Curso, até o dia 18/05, a Declaração de 

mailto:cursotoufsm@gmail.com
mailto:https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/442/2018/11/declara%C3%A7%C3%A3o_orientador_tcc_formulario_site-1.pdf


Professor Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso, disponível na 

página do curso, assinada pelo professor orientador.  

A declaração deverá ser encaminhada para o e-mail cursotoufsm@gmail.com,  

com cópia para o professor orientador, para ciência.  

Observação: O aluno que conseguir matrícula na única vaga ofertada para a 

turma de TCCI, no período de solicitação de matrícula, também deverá realizar o 

mesmo procedimento para confirmar sua vaga. 

 

• A matrícula na disciplina TEO0040 – Trabalho de Conclusão de Curso II 

deverá ser realizada, diretamente, pelos discentes, via portal do aluno, no período 

previsto para solicitações de matrícula. Os alunos deverão se matricular na 

turma do seu professor orientador. 

Observação: Alunos que tiverem problemas com a sua solicitação de matrícula 

deverão entrar em contato com a Coordenação de Curso, via e-mail 

terapiaocupacional@ufsm.br. Casos especiais também serão analisados pela 

Coordenação do Curso, via e-mail. 

 

• Acadêmicos que perderem o prazo para solicitação de matrícula (16/03 a 

31/03) poderão solicitar disciplinas no período de ajuste de matrícula via web 

(05/04 a 13/05) ou, ainda, no período de ajuste de matrícula nas coordenações de 

curso (18/05 a 25/05) através do Portal do Aluno ou via e-mail 

cursotoufsm@gmail.com, ficando a matrícula nas disciplinas condicionada a 

existência de vaga no momento.   

 

• Solicitações de orientação acadêmica, agendamento de reuniões com a 

Coordenadora de Curso ou outras questões envolvendo a Coordenação de 

Curso devem ser enviadas ao e-mail terapiaocupacional@ufsm.br. 

 

 

DÚVIDAS FREQUENTES: 

 

1. Como fica a carga horária mínima e máxima do Curso de Terapia 

Ocupacional para o 1º semestre de 2021?  Por força da Resolução N. 24/2020, 

a carga horária mínima e máxima discentes estão flexibilizadas.  

 

2. Como ficam os pré-requisitos das disciplinas do Curso de Terapia 

Ocupacional?  

• Estágios Supervisionados Obrigatórios: conforme decisão do Colegiado de Curso, 

serão mantidos os pré-requisitos da disciplina de estágio supervisionado 

obrigatório. Neste caso, os alunos precisam ter integralizado as disciplinas do 1º 

ao 6º semestre do curso. 

• Trabalho de Conclusão de Curso I: conforme decisão do Colegiado de Curso, 

haverá possibilidade de quebra de pré-requisito para TCCI, desde que o aluno já 
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tenha cursado e tenha sido reprovado em semestres anteriores na disciplina 

“Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à Terapia Ocupacional – 

TEO0025”, bem como esteja matriculado no 1º sem. de 2021 nesta disciplina. 

• Trabalho de Conclusão de Curso II: ainda, conforme decisão do Colegiado de 

Curso, o aluno que estiver com a disciplina de TCCI em andamento (situação 6 

ou situação de matrícula nos semestres anteriores) poderá solicitar matrícula em 

TCCII. Para tanto, o aluno deverá enviar de um e-mail à Coordenação de Curso, 

no período de ajuste de matrícula (18/05 a 25/05), para o e-mail 

terapiaocupacional@ufsm.br. A solicitação deve conter documento ou e-mail do 

professor orientador atestando a anuência e o consentimento para matrícula.  

 

3. Posso me matricular em duas disciplinas que estão no mesmo horário?  

Não. O sistema não permite que o aluno esteja matrícula em disciplinas cujos 

horários colidem. Neste caso, o aluno deverá optar por cursar apenas uma delas.  

 

4. Não quero me matricular em nenhuma disciplina neste 1º semestre de 2021 

(REDE), o que devo fazer?  Caso o aluno opte por não se matricular em nenhuma 

disciplina no 1º semestre – REDE, mas o Curso tenha ofertado disciplinas que são 

passíveis de matrícula, este deverá solicitar o trancamento total, via Portal do 

Aluno, até a data limite máxima definida no calendário acadêmico, para que não 

perca seu vínculo com a Instituição. 

Observação: Caso o aluno tenha BSE (Benefício Socioeconômico) e não 

pretenda cursar nenhuma disciplina, este deverá entrar em contato com a 

Coordenação de Curso, via e-mail terapiaocupacional@ufsm.br.  

 

 

Professora Amara Holanda Lúcia Tavares Battistel 

Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional 
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