
ORIENTAÇÕES MATRÍCULAS - 1º SEMESTRE DE 2020 

CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 

 1º PROCESSAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULA 

27/02/2020 – Data prevista para o primeiro Processamento no sistema SIE da UFSM das 

solicitações de matrícula. IMPORTANTE: Consulte sua matrícula para conferir se todas as 

disciplinas foram aceitas. 

 

 AJUSTES DE MATRÍCULA WEB 

02/03/2020 e 03/03/2020 – Período para Ajuste de Matrícula no Portal do Aluno.  

IMPORTANTE: Alunos que perderam o prazo para solicitação de matrícula (17 a 21 de 

fevereiro de 2020) ainda PODERÃO SOLICITAR disciplinas no período de AJUSTE WEB, 

também pelo Portal do Aluno, mesmo que não tenham solicitado qualquer disciplina no 

primeiro prazo. OBS.: 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. 

 

 2º PROCESSAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULA 

04/03/2020 – Data prevista para o segundo Processamento no sistema SIE da UFSM das 

solicitações de matrícula. IIMPORTANTE: Verifique seu comprovante de matrícula para 

conferir se todas as disciplinas solicitadas foram confirmadas. 

 

 INÍCIO DAS AULAS 

09/03/2020 – Início das aulas do 1º semestre de 2020. 

 

 AJUSTES DE MATRÍCULA NA COORDENAÇÃO DO CURSO 

09/03/2020 a 13/03/2020 – Período para Ajuste de matrícula na Coordenação/Secretaria 

do Curso, conforme relação nominal, organizada por data, disponível no site do Curso de 

Terapia Ocupacional. IMPORTANTE: 1) O atendimento para ajuste de matrícula na 

Coordenação/Secretaria do Curso obedecerá à ordem estabelecida na Relação Nominal, 

disponível no site do Curso; 2) Não serão feitos ajustes via e-mail ou por telefone. 



OBS.: Alunos que necessitarem de dispensa de pré-requisito deverão conversar com a 

Coordenadora. Cada caso será analisado e, se necessário, encaminhado ao Colegiado do 

Curso de Terapia Ocupacional. Outros casos especiais também poderão ser analisados pela 

Coordenação do Curso. 

OBS2.: O documento para requerimento ao Colegiado de Curso encontra-se disponível no 

site do curso, em Menu/Formulários, e deverá ser entregue até o dia 10/03 na Secretaria do 

Curso de Terapia Ocupacional. 

 

 SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EXTRACURRICULAR 

17/03/2020 – Solicitação de Matrícula Extracurricular por alunos de outros cursos, por 

ordem de chegada, em vagas remanescentes, mediante apresentação do requerimento 

assinado pela coordenação do curso de origem. 

 

 SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO 

17/02/2020 a 06/04/2020 – Período para solicitação de TRANCAMENTO TOTAL do semestre 

OU TRANCAMENTO PARCIAL (disciplinas), via Portal do Aluno. 

 

 ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

Alunos que necessitarem de orientação acadêmica deverão agendar um horário na 

Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional, em um dos dias e turnos a seguir: segunda – 

manhã ou tarde; terça – manhã; quarta – tarde; e quinta – manhã. 


