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COORDENADORIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

MATRÍCULAS E AJUSTES DE MATRÍCULAS – VETERANOS
2021.1
1ª Etapa de Matrículas: 20/05/21 – 24/05/21 - Resultado 31/05/21
2ª Etapa de Matrículas: 01/06/21 – 04/06/21 - Resultado 08/06/21
3ª Etapa de Matrículas: 10/06/21 – 11/06/21 - Resultado 14/06/21

Olá, alunas e alunos do ARQ!!!!

Do dia 20/05/2021 ao dia 24/05/2021, estará aberto o prazo para MATRÍCULA ON-LINE
para o próximo semestre - 2021/1. Lembrando que o semestre 2021/1 continuará sendo ofertado
emergencialmente na modalidade remota*.
Importante que todos solicitem suas matrículas neste momento para terem mais chances
de conseguir vagas nas disciplinas no próximo semestre.
Vocês podem consultar as turmas já cadastradas para o semestre 2021/1 através do link:
http://cagr.sistemas.ufsc.br/modules/comunidade/cadastroTurmas/index.xhtml
e
http://portal.arq.ufsc.br/erearq/, onde também constam os planos de ensino das disciplinas
ofertadas.
Para efetuar a matrícula, é necessário entrar no CAGR com seus respectivos login e
senha, de 20/05/2021 a 24/05/2021, e realizar a solicitação. Os resultados desta primeira etapa da
matrícula estarão disponíveis a partir do dia 31/05/2021.
Divulgado o resultado, vocês podem solicitar o ajuste de matrícula (cancelamento de
disciplinas, inclusão de disciplinas, mudança de turma) de forma ON-LINE, de 01/06/2021 a
04/06/2021. O resultado desta etapa sairá em 08/06/2021.
Uma vez divulgado o resultado dessa etapa, ainda será possível solicitar o ajuste de
matrícula (cancelamento de disciplinas, inclusão de disciplinas, mudança de turma) de forma ONLINE, de 10/06/2021 a 11/06/2021. O resultado desta etapa sairá em 14/06/2021.
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Importante que vocês tentem ajustar o máximo possível suas grades neste momento para
que não seja necessário o ajuste manual da secretaria após o início das aulas. Mas, caso seja
necessário, o ajuste excepcional de matrícula acontecerá do dia 14/06/2021 ao dia 16/06/2021
(procedimentos a serem divulgados posteriormente). Nesta etapa é que poderão ser solicitadas
quebras de pré-requisito, se for o caso, considerando que os pedidos deverão ser amplamente
justificados e levados para análise do Colegiado do Curso em reunião extraordinária. Os prérequisitos só serão quebrados de ofício, sem necessidade de análise pelo Colegiado do Curso, se
houver
flexibilização
pelo
professor
no
plano
de
ensino
divulgado
em
http://portal.arq.ufsc.br/erearq/. Mesmo assim, para todos os casos, deverão solicitar matrícula no
ajuste excepcional de 14/06/2021 à 16/06/2021.
Neste período, caso tenham problemas de ordem técnica com relação ao CAGR, senha…
vocês devem abrir um chamado diretamente na SETIC em https://setic.ufsc.br/2012/07/05/canal-

de-atendimento/

Obs: Para os calouros que entrarão no curso em 2021/1, não há necessidade de efetuar matrícula
on-line. Vocês automaticamente serão matriculados nas disciplinas obrigatórias do currículo na
primeira fase. Caso necessitem alterar alguma turma ou cancelar disciplinas, solicitar inclusão,
trancamento de semestre, etc., poderão solicitar também no ajuste excepcional de matrícula do
dia 14/06/2021 ao dia 16/06/2021. (aguardem instruções).

Link do calendário acadêmico de 2021/1: https://dae.ufsc.br/files/2021/04/R06CUn2021-Calend

%C3%A1rio-Suplementar-Excepcional-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-2021.pdf

*Observação: Embora durante o período da pandemia de COVID-19 a UFSC tenha adaptado - de
forma emergencial e temporária - as atividades acadêmicas para a modalidade remota, a
participação nas atividades síncronas (aquelas realizadas em tempo real) é fundamental. Por isso,
as matrículas nas disciplinas devem ser realizadas de modo a evitar conflitos de horários, tanto
com outras disciplinas quanto com atividades de outras naturezas. Recomenda-se a leitura dos
planos de ensino disponibilizados de antemão e a eventual consulta aos docentes responsáveis,
em caso de dúvidas sobre o conteúdo programático, cronograma, formas de avaliação e aferição
de frequência.
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