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MANUAL DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS 

Após verificar o horário de aulas do seu curso, acesse o PORTAL DO ALUNO e clique na aba MINHAS DISCIPLINAS (conforme indicado na tela A SEGUIR). 
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Ao acessar a tela MINHAS DISCIPLINAS, confira as disciplinas que estão com a situação A CURSAR. As disciplinas com essa situação poderão 

ser incluídas. Ao matricular-se em um período, você contrata uma carga horária, e dentro dessa carga horária você poderá incluir disciplinas 

de qualquer período, respeitando os requisitos sequenciais. Caso a carga horária ultrapasse a contratada, o valor da mensalidade será 

acrescido, e o registro da disciplina em sua matriz dar-se-á apenas após o pagamento da primeira parcela, que não poderá ultrapassar a 

data prevista no calendário. O nome do(a) acadêmico(a) só constará no diário, ata, sala virtual, após a formalização e regularização 

(acadêmica e financeira) do pedido. 
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Após verificar as disciplinas que deseja cursar, acesse a aba SECRETARIA ON-LINE, para formalizar a inclusão da(s) disciplina(s). 

Na página da SECRETARIA ON-LINE, clique em NOVO REQUERIMENTO. (Conforme indicado na figura a seguir). 
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Um novo requerimento vai se abrir, e você deverá informar o TIPO DE REQUERIMENTO – INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE DISCIPLINA, em seguida 

informar DISCIPLINA (nesse local informe APENAS uma disciplina a ser cursada). E no campo OBSERVAÇÃO informe o nome de todas as 

disciplina (s). Clique em GRAVAR, o requerimento está finalizado. Caso tenha alguma dúvida, retorne à aba SECRETARIA ON-LINE e verifique 

todos os requerimentos protocolados. A cada alteração nas disciplinas o (a) aluno(a) deverá fazer um novo requerimento, e a Secretaria 

Geral irá considerar apenas as solicitações desse último requerimento. 

OBSERVAÇÃO: Não pode haver conflito de disciplinas no mesmo dia e horário, caso isso ocorra a matrícula não será processada. 

 

INSERIR AQUI O NOME DE TODAS AS DISCIPLINAS QUE 

CURSARÁ EM 2020/2 
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