
 

 
 
 
 
 
 
 

MATRICULAR DISCENTES EM TURMAS DE 
ENSINO INDIVIDUAL DE FÉRIAS (2019.4) 

 
  



Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

Objetivo 
 
Auxiliar os chefes de departamento no processo de seleção e matrícula 
dos discentes que solicitaram turmas de ensino individual de férias no 
período letivo especial 2019.4, regido pelo Edital nº 
12/2020/PROGRAD. 
 
 
Resumo geral do processo  
 
1 – Analisar/Solicitar abertura de turmas de ensino individual de 
férias. 
2 – Gerenciar Solicitação de Turmas de Ensino Individual de Férias. 
 
Observações Gerais: 
 
As turmas de ensino individual de férias são solicitadas pelos discentes 
em período estabelecido no Edital e possuem as seguintes 
características: 
 
1. Não possuem horário fixo, portanto, ficará a critério do docente, 
com ciência do conselho departamental, o registro das aulas e 
frequências. 
 
2. É permitida a matrícula em até 2 (dois) componentes curriculares. 
 
 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail 
astecprograd@ufs.br. 
 

http://prograd.ufs.br/uploads/page_attach/path/8655/Edital_12-2020-PROGRAD_-_RETIFICADO.pdf
http://prograd.ufs.br/uploads/page_attach/path/8655/Edital_12-2020-PROGRAD_-_RETIFICADO.pdf
mailto:astecprograd@ufs.br


Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

1 – Analisar/Solicitar abertura de turmas de ensino individual de 
férias 
 
O fluxo de turmas de ensino individual de férias para 2019.4 inicia-se 
com o discente realizando a solicitação da disciplina, conforme período 
definido no Edital n° 12/2020/PROGRAD. O usuário irá analisar as 
solicitações dos discentes e, caso ache plausível, poderá optar por criar 
ou não mais turmas, ou aumentar a capacidade daquelas já ofertadas.  
 
Para analisar as solicitações acesse: 
Portal Coord. Graduação >>> Turmas >>> Analisar/Solicitar Abertura 
de Turmas de Ensino Individual de Férias >>> Solicitar Turma de 
Ensino Individual de Férias. 
 

 
 
A página a seguir será exibida, constando os candidatos à disciplina na 
ordem de solicitação: 

http://prograd.ufs.br/uploads/page_attach/path/8655/Edital_12-2020-PROGRAD_-_RETIFICADO.pdf


Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

 
 
Atenção! Atente-se para as informações contidas no quadro em 
destaque acima. 
 
Para visualizar o histórico do discente, clique no ícone  . O arquivo, 
em formato PDF, será baixado automaticamente. 
 
Para ter acesso à evolução curricular, clique no ícone . 
 

Após a verificação de todas as informações da tela, clique em  para 
prosseguir com o gerenciamento das solicitações. 
 
Caso deseje negar todas as solicitações de alunos do curso que você 
coordena, no mesmo momento, clique no ícone .  
 
Para negar individualmente uma solicitação de aluno de qualquer 
curso, clique no ícone . Ao realizar qualquer dos procedimentos 

citados, será direcionado para a seguinte tela: 
 



Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

 
 
No campo de texto acima, informe ao discente o motivo de estar 
negando seu requerimento de turma de ensino individual de férias. 
Feito isso, clique em NEGAR SOLICITAÇÃO. 
 
Após negar a solicitação, a seguinte mensagem será exibida: 
 

 
 
Os discentes que tiverem seus requerimentos de turma de ensino 
individual de férias negados, não poderão solicitar novamente a 
mesma disciplina em turma de ensino individual de férias. A qualquer 
momento, durante o período de solicitação de ensino individual de 
férias, o usuário poderá desfazer a negação clicando em , fazendo-os 
retornar para a situação inicial. 
 

Após clicar em , você será encaminhado para a tela abaixo: 
 

 



Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

 
Aqui, os candidatos serão reordenados em respeito ao processamento 
de matrículas de que trata o Art. 183 das Normas do Sistema 
Acadêmico. 
 
Caso o usuário opte por não matricular todos os alunos que excederem 
o número de vagas disponíveis, basta selecionar a quantidade de 
alunos, do topo para baixo, até o limite de vagas da turma.  
 
Caso contrário, o sistema não conseguirá efetivar as matrículas na(s) 
turma(s) existente(s). Para resolver isso, deve-se escolher uma das 
opções: 
 
1) Aumente a capacidade da(s) turma(s) antes de prosseguir com a 
matrícula de alunos desejada; 
 
2) Crie nova(s) turma(s) e matricule a quantidade adequada em 
cada. 
 
Após selecionar a quantidade de alunos desejada para cada turma do 
componente curricular, o usuário clicará em “Próximo Passo”, sendo 
direcionado para a tela abaixo: 
 

 
 
Caso esteja tudo correto,  clique em “Cadastrar Solicitação de Turma”, 



Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

para finalizar a primeira etapa. 
 
2 – Gerenciar Solicitação de Turmas de Ensino Individual de Férias 
Portal Coord. Graduação >>> Turmas >>> Gerenciar Solicitações de 
Turmas >>> Turmas de Ensino Individual de Férias. 
 

 
 
Feito isso, será direcionado para a seguinte página: 

 
 
Nessa página, o usuário tem acesso a todas as solicitações para 
abertura de turmas de ensino individual de férias. O usuário pode 



Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

aceitar ou negar a solicitação. Para negar uma solicitação, clique em  . 
Feito isso, a seguinte tela será exibida:  
 

 
 
Nessa tela, o usuário deverá informar o motivo pelo qual está negando 
a solicitação. 
 
Para dar continuidade, clique em NEGAR SOLICITAÇÃO DE TURMA. A 
seguinte mensagem mostrando o êxito na operação é exibida: 
 
 
 
Caso não queira negar a solicitação, para atende-la e criar a turma, 
clique em . 
 
Atenção! Caso já exista uma turma de ensino individual de férias criada 
com disponibilidade de vagas, o sistema permite escolher se deseja 
matricular os alunos na turma existente ou se pretende criar uma nova 
turma, como mostra o exemplo a seguir: 

 



Ensino individual de férias – Chefes de Departamento: 
 

 
No exemplo acima, já existe uma turma de ensino individual de férias 
criada para o componente, a ‘IND01’. Portanto, deve-se escolher se 
deseja matricular os discentes na turma existente ou se deseja criar 
uma nova turma. Caso escolha matriculá-los na existente, clique em 
CONFIRMAR MATRÍCULA EM TURMA EXISTENTE. Feito isso, os alunos 
serão automaticamente matriculados na turma ‘IND01’. 
 
Caso deseje matriculá-los em uma nova turma, clique em CONFIRMAR 
MATRÍCULA EM TURMA NOVA. Feito isso, proceda com os passos para 
criação de turma. Os discentes serão automaticamente matriculados e 
o processo será concluído com sucesso. 


