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COMUNICADO – CM-RE – 01/2021 

de 01 de julho de 2021 

Esclarece o procedimento de renovação de matrícula 

para o semestre 2/2021, obrigatório para os 

discentes dos cursos presenciais de graduação da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). 

 

Caro(a) discente, 

 

Conforme previsto no calendário acadêmico, estamos chegando ao período de renovação de 
matrícula para o próximo semestre letivo. De total responsabilidade do discente, o procedimento é 
realizado de forma eletrônica, por meio de um link (Matrícula on-line para veteranos – ano/sem) que 
estará disponível no Portal de Atendimento ao Discente (PAD) – antigo TIA. A confirmação se dará 
após o pagamento da primeira parcela da semestralidade, na data do vencimento. 

Os procedimentos e o cronograma para a renovação da matrícula são publicados em Instrução 
Normativa da Reitoria (IN), aproximadamente 30 dias antes do período. Essa Instrução Normativa já 
está disponível tanto no PAD como na página da Pró-Reitoria de Processos Acadêmicos (PRCA), no 
link “Matrícula de Veteranos”. 

Alguns dias antecedentes ao início do período de renovação, serão divulgados, também na página 
“Matrícula de Veteranos”, a grade horária e os critérios de pré e co-requisitos de cada curso, para 
eventuais consultas. 

A Coordenadoria de Processos Acadêmicos (CPAC), vinculada à Pró-Reitoria de Controle Acadêmico 
(PRCA), elaborou um tutorial para auxiliar os discentes na realização do procedimento. Confira logo 
abaixo. 

 

 

Observações 

Antes das informações sobre como você fará para renovar sua matrícula, algumas observações muito 
importantes: 

• O link de matrícula só estará disponível a partir da data, conforme o cronograma de matrícula; 
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• A UPM elaborará, para todos os alunos, uma grade horária seguindo as normas vigentes de 
matrícula; 

• O aluno acessará o Sistema on-line de Matrícula e confirmará a proposta elaborada pela UPM ou 
poderá alterar e elaborar uma nova grade horária a seu critério, dentro das normas vigentes; 

• Para acessar o Sistema on-line de Matrícula, não é necessário estar com a parcela de matrícula 
quitada. Porém, ao término do período de matrícula e antes do início das aulas, as grades horárias 
para as quais não houver pagamento da parcela estarão suspensas, e os alunos nessas condições não 
terão acesso aos ambientes de aula e não poderão mais visualizar essa grade horária no PAD; 

• Os alunos com a grade horária suspensa poderão regularizar sua situação até a data máxima 
constante na Instrução Normativa; após o pagamento da parcela de matrícula, a grade horária 
(matrícula) do discente será restabelecida em até 48 horas úteis, bem como o seu acesso aos 
ambientes de aula; 

• A grade horária restabelecida será a mesma que estava proposta antes da suspensão, sem 
possibilidade de alteração; 

• Encerrado o período regular para a renovação de matrícula, caso o aluno não tenha ainda acessado 
o Sistema on-line de Matrícula para confirmar a grade proposta pela UPM ou para alterá-la, mas 
tenha efetuado o pagamento da parcela, a matrícula estará efetivada, com a grade proposta pela 
UPM e sem possibilidade de alteração; 

• Iniciadas as aulas e conforme a Instrução Normativa, o Sistema on-line de Matrícula será reaberto, 
para os alunos que queiram alterar sua grade horária, porém com menos interações (3) e somente 
nos componentes/turmas que ainda tiverem vagas disponíveis. 

 

TUTORIAL: PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

1. Como verificar as Instruções Normativas, horários das aulas, pré e co-requisitos do seu 
curso 

>> Acesse a aba “atendimento”, selecione “Universidade” e, por fim, a página “Processos e Controle 
Acadêmico”. 
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>> Selecione “Matrículas Veteranos”.  
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Nessa página, você terá acesso aos editais de matrícula (Instruções Normativas), horários das aulas 
e critérios de pré e co-requisitos de cada Unidade e curso.  

 

 

 

2. Como renovar sua matrícula 

>> Ao acessar o PAD, você poderá ver o link onde constam os procedimentos sobre a renovação de 
matrícula (Instrução Normativa) e o link para acessar o Sistema on-line de Matrícula. 
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>> Na tela a seguir, vão aparecer algumas orientações, você deverá confirmar que está ciente e clicar 
em “avançar”.  

 

 

 

Em seguida, você poderá ver a grade horária proposta pela UPM, o link para a confirmação da 
proposta de matrícula e o link para a alteração da grade horária.  

>> Se estiver de acordo com a grade proposta, clique em “Confirmar a proposta de matrícula”. 

O sistema questionará se você está ciente e se aceite, encaminhando-o à página abaixo, que 
confirmará sua matrícula.  
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3. Como alterar a grade horária 

No início da tela, será apresentada a quantidade de interações já feitas e quantas são permitidas. 

Cada confirmação da proposta ou alteração de grade confirmada implicará em uma interação. 
Portanto, caso vá alterar a grade, promova TODAS as alterações pretendidas antes da confirmação. 
Caso você atinja o limite de interações (por exemplo, confirmando várias vezes a proposta), o sistema 
irá bloquear essa opção. 

 

 

Nessa tela, você poderá verificar em qual alteração está, o valor estimado da parcela dessa proposta 
de grade, opções para confirmar ou para alterar.  

>> Clique em “CONFIRMAR A PROPOSTA DE MATRÍCULA”. 
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A sua grade horária só será confirmada com a tela abaixo, onde aparecerá uma chave de 
autenticação.  Então, caso tenha efetuado algumas alterações e deixado de confirmar sua proposta, 
ela não será considerada, pois o sistema não grava automaticamente o que está sendo feito. 

 

 

Após a confirmação, o número de interações será atualizado. 
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Caso opte por alterar a grade proposta, o sistema irá perguntar se realmente quer fazer a alteração 
e, em seguida, aparecerá um rol de componentes em que você estará habilitado a efetuar a grade 
horária. Se houver dependência, esta virá sinalizada e será componente obrigatório, ou seja, você 
não poderá deixá-lo de fora da grade. 

 

 

 

O rol de componentes habilitados a cursar: 
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4. Em caso de dependência 
 

 

 

>> Para alterar a grade proposta, escolha um dos componentes e clique em “opções”, para poder 
visualizar todos os horários disponíveis. 

Ao escolher um componente, aparecerão todas as ofertas existentes e você poderá simular a 
inclusão na grade horária; ou incluir/alterar diretamente na grade horária (sem que se trate apenas 
de um teste). Caso seja uma alteração, você será excluído da turma anterior e não terá mais 
garantida a vaga naquela turma. Para fazer apenas a simulação, não é necessário confirmar. 
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Caso queira incluir ou alterar diretamente, o sistema verificará se há conflito de horário. Nesse caso, 
você será questionado se quer efetuar a alteração ou se deseja cancelar a operação. Após a sua 
escolha, você deverá confirmar ou voltar para a proposta inicial. 

 

4.1 Quando há conflito de horário 

 

 

Quando não há vaga disponível em algum dos horários ofertados, você deverá escolher os horários 
que estiverem disponíveis no momento. Contudo, o sistema é muito dinâmico e podem ocorrer 
várias matrículas, no mesmo curso, ao mesmo tempo. Sendo assim, pode surgir, em determinado 
momento, uma vaga em uma turma que não estivesse disponível anteriormente, em virtude de 
algum aluno ter excluído/alterado sua matrícula naquele componente/turma. 
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Efetuadas as alterações/inclusões pretendidas, confirme a proposta ou retorne à original. 

 

 

Após essa confirmação, ainda assim, o sistema fará algumas outras verificações e apontará 
divergências, se houver, por exemplo: 

 Pré ou co-requisito não cumprido; 

 Grade horária fora do turno de origem do aluno. 

Nesses casos, a grade horária não terá sido confirmada, e o aluno terá que voltar à proposta original 
e propor nova grade horária, resolvendo as divergências apontadas (nessa situação, nenhuma vaga 
terá sido garantida, somente as da proposta original). 
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4.1 Quando há componente de Supervisão ou Orientação (Estágio/TCC) a cursar 

Para incluir ou excluir um componente de Supervisão ou de Orientação, você deverá selecionar o 
componente pressionando, ao mesmo tempo, a tecla CONTROL e clicando em “confirmar a 
proposta”. 

 

 

Efetuadas as alterações/inclusões pretendidas, confirme a proposta ou retorne à original. 
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Após essa confirmação, ainda assim, o sistema fará algumas outras verificações e apontará 
divergências, se houver, por exemplo: 

 Pré ou co-requisito não cumprido; 

 Grade horária fora do turno de origem do aluno. 

Nesses casos, a grade horária não terá sido confirmada, e o aluno terá que voltar à proposta original 
e propor nova grade horária, resolvendo as divergências apontadas (nessa situação, nenhuma vaga 
terá sido garantida, somente as da proposta original). 

 

 

 

5. Quando há componente optativo a ser cursado 

Dependendo do curso ou da etapa de matrícula em que você se encontrar, deverá fazer a escolha 

por componente optativo. Aparecerá na tela inicial da grade horária um aviso de que, na sua grade, 

existe um ou mais componentes optativos, entre os quais você deverá escolher os que deseja cursar, 

num rol de componentes optativos ofertados, ou deverá excluir, caso não queira cursar no 

momento. 
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O aluno alterará a matrícula para a escolha do componente optativo a ser cursado:  

 

 

 

Ao clicar em qualquer um dos componentes optativos “genéricos”, abrirá uma janela com a relação 
dos componentes optativos ofertados para o curso no ano/semestre.  

>> Para visualizar os horários ofertados, clique em “opções”. 
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Ao escolher um dos componentes, serão apresentadas todas as ofertas, bem como os horários 
disponíveis, com vaga. Assim, você deverá escolher e incluir na grade. 

Após a inclusão na grade e efetuadas todas as outras alterações/inclusões pretendidas, confirme a 
grade proposta e aguarde a visualização da tela que confirma a aceitação da grade e a geração de 
uma chave de autenticação. Somente dessa forma a sua grade terá sido aceita e será confirmada 
com o pagamento da parcela de matrícula. 
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Grade horária aceita! 
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Após cada confirmação, seja referente à proposta elaborada pela UPM ou à proposta elaborada pelo 
próprio aluno e que tenha sido aceita e gerada a chave de autenticação, o contador das interações 
será atualizado até atingir a quantidade limite. 

 

 

 

Uma vez atingido o limite, o sistema não disponibilizará as opções de confirmação ou para alteração 
da grade horária, considerando oficial a grade horária da última confirmação.  
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Caso ainda tenha dúvidas no momento da montagem da grade horária, estará disponível no PAD, na 
aba de “requerimentos”, um requerimento que esclarece os procedimentos adotados na matrícula. 
Ele só pode ser solicitado (e respondido com a maior brevidade possível), a partir da data 
estabelecida no cronograma de matrícula para a montagem de sua grade horária. Requerimentos 
iniciados fora da data estabelecida serão finalizados, e os solicitantes serão orientados a darem início 
na data correta. 

 

 

 

Boa matrícula! 

  

CPAC – Coordenadoria de Processos Acadêmicos 

PRCA – Pró-Reitoria de Controle Acadêmico 

 


