
Matriculas Agronomia 
Ajuste e reajuste para formandos, pré formandos e 

periodizados

•A matrícula ocorrerá via web (a data será divulgada após aprovação do

calendário acadêmico 2018);

•Os alunos deverão encaminhar via e-mail (matric.agronomia@gmail.com) o

formulário disponibilizado no site do curso (ufsm.br/agronomia), preenchido com os

módulos em ordem de prioridade, conforme seu interesse, NÃO esqueça de

especificar a turma caso seja opcional em seu módulo. Esse procedimento assegura

sua matrícula da forma desejada;

• Caso não encaminhe o formulário o seu ajuste ficará nos dias e horários

determinados para os demais alunos do curso;

 É sua responsabilidade o envio do formulário que possibilita sua matrícula nas

disciplinas de interesse.



Matriculas Agronomia 

Ajuste e reajuste para não periodizados 

•NÃO há necessidade de enviar formulário para a coordenação;

•Você deverá realizar sua matricula via web nos períodos determinados no

calendário acadêmico 2018;

•Para o ajuste e reajuste: Terão data e horário determinados na primeira semana

de aula, onde todos os alunos da Agronomia estarão listados em ordem de ranking

corrido.



Exemplo de preenchimento do formulário

• Para o novo sistema de

matrículas, exemplificamos a
situação de matrícula para um
aluno do segundo semestre;

• O aluno deve colocar a opção dos

módulos em ordem de preferência;

• O procedimento para

preenchimento do formulário é o
mesmo para os demais semestres.

módulos em ordem de preferência;



Exemplo de preenchimento do formulário
• Supondo que o aluno queira se matricular nos

módulos 6, 5 ou 4 por ordem de preferência, ele
preencherá o formulário da seguinte forma:

• Quando tiver mais de uma turma da mesma

disciplina no módulo, o aluno deve preencher nodisciplina no módulo, o aluno deve preencher no
formulário a turma opcional, se desejada. Como
por exemplo no módulo 6 (1ª opção), mostrado
abaixo:

• Caso o aluno não queira a turma opcional,
permanecerá a turma titular automaticamente, ou
seja, não precisa preencher esta parte no formulário.

• O tópico ‘DISCIPLINAS A SEREM RETIRADAS’ só

deve ser preenchido se o aluno já adiantou a
disciplina presente no módulo.



PARA MAIORES INFORMAÇÕES 
ENTRE EM CONTATO COM A 

SECRETARIA DO CURSO.SECRETARIA DO CURSO.
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