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ORIENTAÇÕES MATRÍCULA EXTRACURRICULAR - 2021/1  

CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

O Curso de Terapia Ocupacional informa que não irá aderir à solicitação 

de matrícula extracurricular via Portal do Aluno.  

 

Os alunos deverão requerer, no período de 26/05/2021 a 02/06/2021, via e-

mail à sua Coordenação de Curso autorização para matrícula em disciplina(s) 

ofertada(s) pelo Curso de Terapia Ocupacional, devendo seguir as orientações 

descritas abaixo: 

 

Procedimentos para requerimento por e-mail: 

O aluno deverá verificar quais disciplinas gostaria de fazer no semestre, 

agrupar todas as disciplinas de um mesmo curso em um pedido e enviar um e-mail 

a sua coordenação de curso contendo o seu NOME COMPLETO, NÚMERO DE 

MATRÍCULA, CURSO DE INTERESSE E TODOS OS NOMES E CÓDIGOS DAS 

DISCIPLINAS QUE PRETENDE CURSAR. 

A sua coordenação de curso avaliará o pedido e, em caso de aprovação, 

encaminhará a solicitação, via e-mail, à coordenação que está ofertando as 

disciplinas, no período de 07/06/2021 a 09/06/2021, para análise e efetivação da 

matrícula, se for aceita. 

Tendo em vista que os e-mails são encaminhados entre as coordenações, o 

aluno que solicitar matrícula em cursos diferentes deverá mandar mais de um e-mail 

a sua coordenação, sempre agrupando as disciplinas de interesse por curso em 

um único e-mail, para permitir o encaminhamento correto das requisições às 

coordenações competentes. 

  

 A Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional avaliará os pedidos de 

matrícula encaminhados pelas demais Coordenações e lançará no SIE as 

matrículas extracurriculares deferidas, referente ao 1º semestre letivo de 2021, no 

prazo de 10/06/2021 e 11/06/2021.  
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Os alunos devem consultar os seus comprovantes de matrícula, no Portal 

do Aluno, a fim de verificar se suas solicitações foram aprovadas. 

 

As disciplinas obrigatórias do Curso de Terapia Ocupacional que se iniciam 

com o código TEO não estarão disponíveis para solicitação de matrícula 

extracurricular, as demais disciplinas, que possuam vagas remanescentes, poderão 

ser solicitadas via e-mail.  

 

Os nomes, códigos e horários das disciplinas ofertadas pelo Curso de 

Terapia Ocupacional neste semestre, bem como o saldo de vagas, podem ser 

consultados na página do curso. 

 

Outras informações podem ser obtidas pelos e-mails 

terapiaocupacional@ufsm.br ou cursotoufsm@gmail.com. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional. 
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