
CI Circular nº 19/2018 - CAA/PROGRAD

Campo Grande, 14 de agosto de 2018.

Do: Coordenador da CAA/Prograd 
Para: Direção da Unidade, SAP/COAC, SECAC e Coordenação de Curso de Graduação
Via: Pró-Reitoria de Graduação
 
Assunto: Liberações do SISCAD para validação das matrículas período le�vo de 2018/2

 

Prezado(a) Diretor(a),  Coordenador(a) e Secretário(a):

Considerando que estamos em período de validação das matrículas, de 14 a
20/08/2018, referente ao período le�vo de 2018/2, informamos que as listas de alunos
matriculados por disciplina, geradas no Siscad, podem apresentar erros e incompletudes,
tendo em vista que podem ocorrer alterações ao longo desse período.

Ressaltamos que é de fundamental importância que as SAPs/COACs, SECACs e
Coordenações de Curso dêem a máxima atenção a dois fatores que produzem impacto
significa�vo nas matrículas:

 

1. Matrículas em disciplinas 2018/2: o SISCAD estará LIBERADO para que as
SECACs os ajustes finais nas matrículas dos alunos para o período le�vo 2018/2. Dessa
forma, as Secretarias Acadêmicas (SECACs) devem realizar todos os registros de ocorrências e
alterações de matrícula que sejam necessários durante o período de validação. É
FUNDAMENTAL e IMPORTANTE o acompanhamento e suporte da Coordenação de Curso,
visando à garan�a da matrícula correta e adequada de cada aluno.

 

2. Lista de oferta 2018/2: o ideal é que as listas de oferta já estejam
devidamente ajustadas e adequadas para o período le�vo 2018/2. No entanto, caso ainda
sejam necessários ajustes, os procedimentos de liberação para edição ou inserção/exclusão
de oferta con�nuam sendo os mesmos que vinham sendo adotados desde o término do
período de registro das ofertas, quais sejam, instrução de processos no SEI com as
informações necessárias para iden�ficação da liberação (código e nome da disciplina, curso e
Unidade).

 

As equipes da CAA/Prograd e Age�c têm plena consciência da demanda gerada
nesse processo de renovação de matrícula, no entanto, pedimos a colaboração e
compreensão de todos nessa fase de implantação e aperfeiçoamento do novo sistema de
matrículas.

Salientamos que o sistema de matrículas on-line tem o obje�vo de trazer, ao
discente, maior autonomia e responsabilidade sobre suas matrículas. Desse modo, é essencial
a par�cipação e orientação das Coordenações de Curso no processo.

Embora tenhamos enfrentado alguns problemas e inconsistências no novo
sistema, estamos trabalhando em conjunto com a equipe da AGETIC e certos de que, após as



devidas adequações e correções, todas as partes envolvidas serão beneficiadas.

Por fim, para todas as alterações que forem realizadas deste momento em
diante, será de responsabilidade da Coordenação de Curso e da Unidade, a garan�a da
compa�bilidade dos horários de aula para os alunos já matriculados. Antes de confirmar as
alterações, pedimos que analisem o impacto e verifiquem a relação de acadêmicos com
matrícula confirmada para evitar conflitos de horários. Tal cuidado é FUNDAMENTAL para
evitar prejuízos aos acadêmicos que já estão com a matrícula confirmada em turmas
ofertadas no período 2018/2.

 

 

Amaury Antônio de Castro Junior

Documento assinado eletronicamente por Amaury Antonio de Castro Junior, Chefe
de Coordenadoria, em 15/08/2018, às 09:40, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0685939 e o código CRC 216821BB.

 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.032967/2018-25 SEI nº 0685939

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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