MATRÍCULAS – 1º SEMESTRE DE 2018

A Faculdade de Direito não terá mudanças nos procedimentos de Matrícula para o 1º semestre de
2018. Como no semestre anterior, teremos as Interações de Matrícula (com suas respectivas
consolidações), o período de Exclusão de Disciplinas Optativas Eletivas e Livres e a Retificação de
Matrícula.

INTERAÇÕES DE MATRÍCULA
O QUÊ:

Incluir Optativas Eletivas (baseadas no período ideal calculado pelo Júpiter)
Incluir Optativas Livres
Incluir Obrigatórias que ficaram para trás (por reprovação, trancamento, intercâmbio, etc)

ONDE: Online, via Sistema Júpiter

QUANDO:
4 a 11 de Dezembro - 1ª Interação
8 a 15 de Janeiro – 2ª Interação
22 de Fevereiro – 3ª Interação

OBSERVAÇÕES:
Obrigatórias do seu Período Ideal (baseado no ano de ingresso) já foram matriculadas
automaticamente.
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EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS ELETIVAS E LIVRES
O QUÊ:
CONFLITOS DE HORÁRIOS deverão ser resolvidos neste momento, com a Exclusão de uma das
disciplinas que estão em conflito.
Para isso, VERIFIQUE NA GRADE HORÁRIA SE HÁ CONFLITO.
Também é a hora de desistir de cursar uma disciplina que conseguiu nas interações, ou de
acertar um eventual excesso de créditos (acima de 40 créditos, sem autorização da CG).

ONDE: Online, via Sistema Júpiter

QUANDO:
28 de Fevereiro E 1º de Março

OBSERVAÇÕES:
É este procedimento que libera vagas nas disciplinas, possibilitando a próxima etapa.
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RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA
O QUÊ:
Inclusão de requerimentos de matrícula em Optativas Eletivas com Vagas Remanescentes.

ONDE: Online, via Sistema Júpiter

QUANDO:
28 de Fevereiro A 2 de Março

OBSERVAÇÕES:
Será igual ao último semestre: se não conseguiu uma matrícula pelas Interações, e a disciplina
recebeu vagas após as Exclusões, poderá tentar novamente nesta etapa.
Esse requerimento deve ser feito com o motivo “Cursar Optativa em Vagas Remanescentes”.
O tipo da disciplina será “Optativa Eletiva” – caso contrário, os créditos não valerão na sua
integralização.
Não é necessária nenhuma Justificativa.
A tela ficará aberta durante todo o período de Retificação. Após a inclusão do Requerimento, a
disciplina aparecerá em seu RESUMO ESCOLAR com o código I (Inscrito/a).
ATENÇÃO: Enquanto seu status não estiver indicado como MA no Resumo Escolar, NÃO
FREQUENTE AS AULAS. Não há garantia de espaço físico em sala, nem haverá consideração da
presença enquanto não houver a devida oficialização da matrícula na disciplina.
Ao fim do prazo, o sistema fará uma ordenação por Média Ponderada, e preencherá as vagas
abertas.
Você deverá verificar o resultado final no seu RESUMO ESCOLAR. Se a disciplina tem o código
MA, conseguiu a matrícula. Se não, ela desapareceu do Resumo.
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ATENÇÃO:
- Não serão aceitos conflitos de horários forçados nos Requerimentos. Ou seja, se a disciplina
que quer bate com outra matriculada, o seu Requerimento será indeferido sumariamente.
- Não serão aceitas solicitações de Inclusão fora deste sistema.
- As vagas das disciplinas são informadas pelo Sistema Júpiter, acessando cada uma delas e
conferindo o Oferecimento.
- Não há mais ordem de chegada dos pedidos. A ordenação é pela Média Ponderada.
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RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA
O QUÊ:
Incluir uma disciplina Obrigatória do 1º semestre, reprovada ou trancada

ONDE: Online, via Sistema Júpiter

QUANDO:
28 de Fevereiro A 2 de Março

OBSERVAÇÕES:
As disciplinas de 1º semestre já são as da nova Grade - por isso, não estão presentes na grade
do currículo atual. Dessa forma, não é possível se matricular nelas pelas Interações.
Todas pessoas que estão devendo essas disciplinas - e pretendem se matricular - deverão fazer
um Requerimento online, via Júpiter, durante a Retificação de Matrícula.
O motivo deve ser “Cursar disciplina equivalente em substituição a outra da grade.
Nova grade
DCV0125
DCV0127
DEF0113
DES0125
DFD0117

Grade atual
DCV0115
DCV0117
DEF0111
DES0116
DFD0114
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RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA
O QUÊ:
Inclusão de requerimentos de matrícula para disciplinas de outras unidades:
Optativas Livres

ONDE: Online, via Sistema Júpiter

QUANDO:
28 de Fevereiro A 2 de Março

OBSERVAÇÕES:
Não há novidades. Basta escolher o motivo que se adeque ao seu pedido e incluir a
Justificativa.
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RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA
O QUÊ:
Retirar uma disciplina OBRIGATÓRIA do seu período ideal, incluída automaticamente na 1ª
interação

ONDE: Balcão da Seção de Alunos, via Ofício ao Serviço de Graduação

QUANDO:
28 de Fevereiro A 2 de Março

OBSERVAÇÕES:
Se não for cursar uma Obrigatória incluída automaticamente, deverá fazer a solicitação.
O Sistema Júpiter ainda não aceita exclusões online de Obrigatórias, como já faz com
Optativas.

Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Graduação.

Em caso de dúvidas, procure o Serviço de Graduação.
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