
ORIENTAÇÕES DE MATRÍCULA - 2º SEMESTRE DE 2019 

CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

23/07 a 26/07/2019 – SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA: Período de Solicitação de Matrículas via 

Portal do Aluno. 

 

23/07 a 02/09/2019 – TRANCAMENTO: Período de solicitação de TRANCAMENTO TOTAL do 

semestre ou TRANCAMENTO PARCIAL (disciplinas) via Portal do Aluno ou de forma presencial na 

secretaria/coordenação do curso. 

29/07/2019 – PROCESSAMENTO DE MATRÍCULA: data prevista para o processamento das 

solicitações de matrícula, no sistema SIE da UFSM. Consulte sua matrícula para conferir se todas 

as disciplinas foram aceitas. 

Obs.: Conferir se as solicitações foram aceitas pelo sistema, no Portal do Aluno, é 

responsabilidade dos alunos. 

29/07 e 30/07/2019 – AJUSTE DE MATRÍCULA VIA WEB. 

Obs.: Neste período ainda é possível fazer solicitação de matrículas e demais ajustes. Quem 

perdeu o prazo de solicitação de matrícula (23 a 26/07/2019) ainda poderá solicitar disciplinas no 

período de AJUSTE WEB, também pelo Portal do Aluno, mesmo que não tenha solicitado 

qualquer disciplina no primeiro prazo. 

05/08/2019 – Início das aulas do 2º semestre de 2019. 

05/08 a 09/08/2019 – AJUSTE PRESENCIAL DE MATRÍCULA. 

1- Os ajustes de matrículas serão realizados na secretaria/coordenação do curso conforme 

RELAÇÃO NOMINAL, ORGANIZADA POR DATA, que está disponível para consulta no site do Curso 

de Terapia Ocupacional, no link: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/terapia-

ocupacional/wp-content/uploads/sites/442/2019/07/RELA%C3%87%C3%83O-NOMINAL-PARA-AJUSTE-

DE-MATR%C3%8DCULA-1.pdf  

2 - O atendimento para os ajustes na secretaria/coordenação obedecerá rigorosamente à ordem 

estabelecida nesta Relação Nominal. 

3- Não serão feitos ajustes via e-mail ou por telefone. 

 

Obs.: Alunos que necessitarem de dispensa de pré-requisito deverão conversar diretamente com 

a Coordenação para análise do caso, mediante agendamento prévio, que poderá ser feito via e-

mail: cursotoufsm@gmail.com. Outros casos especiais também poderão ser analisados pela 

Coordenação do Curso. 

Se for necessário envio de pedido de quebra de pré-requisito ao Colegiado do Curso, o aluno 

deverá preencher o formulário de solicitação, disponível no site do Curso de Terapia 

Ocupacional, no link: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/terapia-

ocupacional/wp-content/uploads/sites/442/2018/11/Colegiado.pdf 

 

12/08 a 13/08/2019 – MATRÍCULA EXTRACURRICULAR – período de solicitação de Matrícula 

Extracurricular por alunos de outros cursos, por ordem de chegada, em vagas remanescentes, 

mediante apresentação do requerimento devidamente assinado pela coordenação do curso de 

origem. 
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