
Caros alunos de Administração, 

 
Fizemos importantes alterações no processo de matrícula para o 1º semestre de 2017. 

Tivemos uma série de motivações para isso: grandes diferenças no número de alunos 

dos períodos diurno e noturno, número excessivo de alunos em sala de aula, listas 

definitivas de matriculados disponibilizada somente no meio do semestre, dentre outras. 

A mais importante das alterações é uma mudança de paradigma no que se refere às 

vagas. Historicamente os alunos de um curso e turno faziam matrícula nas disciplinas 

obrigatórias de sua grade em qualquer interação, pois tinham direito garantido à vaga. 

Isso mudou. 

Para que vocês entendam as mudanças, é necessário conhecerem alguns conceitos: 

PM - Período de matrícula: indicador da progressão do aluno na Estrutura Curricular do 

Curso. 

PD - Período ideal da grade curricular do curso do aluno conforme apresentado na 

Estrutura Curricular. 

 

Os alunos de um curso e turno possuem direito garantido às disciplinas obrigatórias de 

sua grade APENAS NA PRIMEIRA INTERAÇÃO, desde que seu PM seja igual ao PD 

da disciplina pretendida. 

 

Assim, se um aluno não fizer matrícula na primeira interação, ele perderá o direito à 

vaga garantida, e terá que disputar um percentual das vagas remanescentes com os 

colegas de seu curso e turno que ainda não fizeram a matrícula também. O percentual 

definido para o 1º semestre de 2017 é de 40% das vagas remanescentes para o mesmo 

curso e turno, 40% para o mesmo curso e turno diferente e 20% para os demais cursos 

da FEA-RP. 

Outra mudança importante é que, como na primeira interação todas as vagas estão 

reservadas para alunos do mesmo curso e turno, os alunos do diurno não enxergarão 

oferecimento de disciplinas do noturno, nem vice-versa. A visualização das disciplinas 

de outro turno do curso ocorrerá somente na segunda interação, se houver vaga 

remanescente. 

Além disso, na fase de requerimento web as disciplinas obrigatórias que possuam turma 

lotada não estarão disponíveis para solicitação de inscrição. 

Se você tem pendências que estão travando o seu curso, há um ponto que merece ser 

pensado: a possibilidade de alteração do PM no Sistema Júpiter, até o término da 1ª 

interação,  

ATENÇÃO: se for alterado, o valor do PM valerá para todo o processo de matrícula, ou 

seja, o aluno que alterar o PM ganhará prioridade em algumas disciplinas, porém 

perderá em outras. 

Caso tenham dúvidas, sugerimos que procurem auxílio junto à Coordenação do Curso. 

Por exemplo: 

Imagine que uma turma do noturno tenha 40 alunos que estejam aptos a cursar uma 

determinada disciplina do noturno que oferece 40 vagas. Se na primeira interação 20 

destes alunos se matricularem, restarão 20 vagas remanescentes. Destas, 40%, ou seja, 8 

vagas serão disputadas na segunda interação por alunos do noturno que ainda não se 

matricularam. Se todos os alunos desejarem estas vagas, 8 as ocuparão, já os 12 

restantes não terão garantia de vaga, ficando na dependência da eventual sobra de vagas 

não ocupadas por outro turno e outros cursos para serem novamente oferecidas. 

Assim, é fundamental que todos os alunos que desejem garantir uma vaga realizem 

a matrícula nas disciplinas obrigatórias na primeira interação. 

 
Coordenação do Curso e Chefia do Departamento de Administração 


