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1)Falta cursar

SÃO MOSTRADAS APENAS AS DISCIPLINAS E GRUPOS DE DISCIPLINAS OPTATIVAS DO 
CURRÍCULO DO ALUNO QUE AINDA NÃO TENHAM SIDO CUMPRIDAS. 

AS DISCIPLINAS NAS QUAIS O ALUNO NÃO TENHA PRÉ-REQUISITO NÃO SÃO
“CLICÁVEIS” E APARECEM EM VERMELHO.

2Na matrícula em tempo real o aluno poderá 
selecionar as disciplinas/turmas nas quais deseja se 
matricular de três formas distintas:

2)Busca por disciplina

O ALUNO PESQUISA DISCIPLINAS POR PARTE DO NOME OU CÓDIGO.

3)Busca por horário
CLICANDO EM UM HORÁRIO VAGO NA GRADE DE HORÁRIOS, SERÃO MOSTRADAS 
TODAS AS DISCIPLINAS/TURMAS OFERECIDAS NO PERÍODO, A PARTIR DAQUELE 
HORÁRIO.



Nesta apresentação, o aluno, primeiramente,   
selecionará disciplinas/turmas através da 
opção “Falta cursar”. 
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O aluno selecionou a 
disciplina MAT1154 –
EQUAÇÕES DIFER E DE 
DIFERENÇAS, clicando 
na linha 
correspondente do 
“Falta cursar”.
_______________________
Note que:
- as disciplinas são 

mostradas na ordem 
da periodização;

- as disciplinas para as 
quais o aluno não 
tem pré-requisito 
não são “clicáveis” e 
aparecem em 
vermelho.
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É mostrada a relação de 
turmas (*) da disciplina 
MAT1154 – EQUAÇÕES DIFER 
E DE DIFERENÇAS, com os 
respectivos horários, 
professores e número de 
vagas disponíveis (**).

O aluno escolheu a turma 
33A, que teria, no momento, 
apenas 1 vaga disponível. 
__________________________
(*) as turmas não destinadas 
ao curso/habilitação do 
aluno não são “clicáveis” e 
são mostradas em 
vermelho.
(**) o no. de vagas 
disponíveis é mostrado no 
quadrado colorido, 
localizado no canto superior 
direito da célula da turma, e 
refere-se à disponibilidade 
no momento em que a 
relação foi mostrada, pois 
enquanto a turma não for 
escolhida, outros alunos 
podem estar ocupando 
essas vagas.
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É mostrada mensagem 
de erro, indicando que 
a vaga da turma 33A
foi ocupada, neste 
meio tempo, por outro 
aluno.

Aluno clicou em “OK”.
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Aluno clicou na turma 
33B.



8

É mostrada a 
mensagem de 
confirmação de 
matrícula na turma 33B 
de MAT1154, que 
também aparece na 
grade com seus dias e 
horários.

O aluno clicou em 
“OK” para fechar a 
mensagem de 
confirmação.
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O aluno deseja se 
matricular em uma 
disciplina do grupo 
ENG0306 – OPT DE 
PROBABILIDADE, 
portanto clicou na 
linha do referido grupo.
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O aluno selecionou a 
disciplina ENG1500 –
TEORIA DA 
PROBABILIDADE, 
portanto clicou na 
linha da referida 
disciplina.
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É mostrada a relação de 
turmas da disciplina 
ENG1500 – TEORIA DA 
PROBABILIDADE,  com os 
respectivos horários, 
professores e número de 
vagas disponíveis (*).

O aluno escolheu a turma 
3VB, clicando na linha 
correspondente.
__________________________
(*) o no. de vagas 
disponíveis é mostrado no 
quadrado colorido, 
localizado no canto 
superior direito da célula da 
turma, e refere-se à 
disponibilidade no 
momento em que a 
relação foi mostrada, pois 
enquanto a turma não for 
escolhida, outros alunos 
podem estar ocupando 
essas vagas.
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É mostrada a mensagem 
de confirmação de 
matrícula na turma 3VB de 
ENG1500, que também
aparece na grade com 
seus dias e horários.

O aluno clicou em “OK” 
para fechar a mensagem 
de confirmação.
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O aluno clicou no “+” 
da célula “A distância” 
para selecionar 
disciplinas ministradas 
a distância.
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O aluno selecionou a 
disciplina CRE1100 - O 
HUMANO E O FENOM 
RELIGIOSO.
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É mostrada a relação 
de turmas da disciplina 
CRE1100 – O HUMANO 
E O FENOM RELIGIOSO, 
com os respectivos 
horários, professores e 
número de vagas 
disponíveis (*).

O aluno escolheu a 
turma 6TB, clicando na 
linha correspondente.

_______________________
(*) o no. de vagas 
disponíveis é mostrado 
no quadrado colorido, 
localizado no canto 
superior direito da 
célula da turma, e 
refere-se à 
disponibilidade no 
momento em que a 
relação foi mostrada, 
pois enquanto a turma 
não for escolhida, 
outros alunos podem 
estar ocupando essas 
vagas.
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É mostrada a 
mensagem de 
confirmação de 
matrícula na turma 6TB 
de CRE1100, que 
também aparece na 
grade com seus dias e 
horários.

O aluno clicou em 
“OK” para fechar a 
mensagem de 
confirmação.
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O aluno clicou em 
“Busca por disciplina”. 
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O aluno deseja se 
matricular na disciplina 
INF1503, portanto 
digitou este código na 
caixa de busca e 
clicou no ícone de 
“lupa”.
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É exibido o resultado 
da busca pelo texto 
“INF1503”.

O aluno clicou na 
disciplina INF1503 -
PROCES DE DADOS 
(PARA ECONOMIA).
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É mostrada a relação 
das turmas da disciplina
INF1503 – PROCES DE 
DADOS(PARA 
ECONOMIA).

O aluno escolheu a 
turma 3JA, clicando na 
linha correspondente.
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É mostrada a 
mensagem de 
confirmação de 
matrícula na turma 3JA 
de INF1503, que 
também aparece na 
grade com seus dias e 
horários.

O aluno clicou em “OK” 
para fechar a 
mensagem de 
confirmação.
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O aluno deseja se 
matricular em alguma 
disciplina ministrada às 
segundas-feiras, com 
início às 13h, portanto
clicou na grade horária, 
na célula 
correspondente a esse 
horário.
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É mostrada a relação 
de disciplinas com 
aulas na segunda-feira,
a partir das 13h.

O aluno digitou “INF” 
para restringir a busca 
por disciplinas nesse 
horário, que 
contenham “INF” no 
nome ou no código.
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É mostrada a relação 
de disciplinas 
ministradas às 
segundas-feiras, a 
partir das 13h, que 
contêm “INF” no nome 
ou no código.

O aluno selecionou a 
disciplina INF1403 –
INTR INT HUMANO-
COMPUTADOR.
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O aluno selecionou a 
turma 3WA, clicando na 
linha correspondente.
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É mostrada a mensagem 
de confirmação de 
matrícula na turma 3WA 
de INF1403, que também
aparece na grade com 
seus dias e horários.

O aluno clicou em “OK” 
para fechar a 
mensagem de 
confirmação.
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O aluno deseja cancelar 
a disciplina/turma 
MAT1154/33B. Para tal,  
clicou no “X” de uma das 
células  da 
disciplina/turma 
MAT1154/33B, na grade 
horária.
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É mostrada uma 
mensagem solicitando 
a confirmação da 
exclusão da disciplina 
MAT1154 – EQUACOES 
DIFER E DE DIFERENCAS. 

O aluno clicou em 
“Sim, retirar a 
disciplina/turma”.
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É mostrada  
mensagem de sucesso 
da exclusão da 
disciplina MAT1154 –
EQUACOES DIFER E DE 
DIFERENCAS. 

O aluno clicou em 
“OK”.
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O aluno clicou na grade 
horária, na célula 
correspondente ao 
horário das 11h de 
sexta-feira.
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É mostrada a relação 
de disciplinas 
ministradas às sextas-
feiras, a partir das 11h, 
conforme clique na 
grade de horários.

O aluno selecionou a 
disciplina ART1420 –
CULTURA MODERNA/ 
CONTEMPORANEA, 
clicando na linha 
correspondente.
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É mostrada a relação 
de turmas da disciplina 
ART1420 – CULTURA 
MODERNA/ 
CONTEMPORANEA, 
com os respectivos 
horários, professores e 
número de vagas 
disponíveis.

O aluno selecionou a 
turma 1AA, clicando 
na linha 
correspondente.
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A inclusão da 
disciplina/turma 
ART1420/1AA causou 
conflito de horário com 
a disciplina/turma 
INF1503/3JA, na qual o 
aluno já está 
matriculado.

O sistema mostra uma 
mensagem com essa 
informação e solicita 
que o aluno confirme 
se deseja ou não 
efetuar a substituição 
de INF1503/3JA por
ART1420/1AA.

O aluno clicou em
em “Efetuar 
substituição”.
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É mostrada  mensagem 
de sucesso da 
substituição da disciplina 
INF1503 – PROCES DE 
DADOS(PARA 
ECONOMIA) por ART1420 
– CULTURA MODERNA/ 
CONTEMPORANEA

O aluno clicou em “OK”.
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O aluno clicou em 
“Busca por disciplina” 
para continuar 
selecionando disciplinas 
pelo nome ou código.
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O aluno digitou 
“TERMODINAMICA” na 
caixa de busca e 
clicou no ícone de 
“lupa” para obter as 
disciplinas que 
contenham este texto.
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É exibido o resultado 
da busca pelo texto 
“TERMODINAMICA”.

O aluno selecionou a 
disciplina FIS1041 -
FLUIDOS E 
TERMODINAMICA, 
clicando na linha 
correspondente.
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É mostrada a relação 
de turmas da disciplina 
FIS1041 - FLUIDOS E 
TERMODINÂMICA, com 
os respectivos horários, 
professores e número de 
vagas disponíveis.

O aluno escolheu a 
turma 33B, clicando na 
linha correspondente.
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A disciplina FIS1041 tem 
como co-requisito a 
disciplina FIS1042, 
portanto,  para se 
matricular em uma 
delas é necessário se 
matricular, também, na 
outra.

O sistema mostra uma 
mensagem com essa 
informação e solicita 
que o aluno escolha a 
turma da disciplina co-
requisito e confirme a 
operação, clicando em 
“Concluir operação”.

O aluno clicou na caixa 
de seleção para 
escolher a 
disciplina/turma co-
requisito.
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Aluno selecionou a 
turma 33A da disciplina 
FIS1042.



41

É mostrada  mensagem 
de sucesso da inclusão 
da disciplina/turma 
FIS1041/33B e de seu 
co-requisito FIS1042/33A

O aluno clicou em “OK”.
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O aluno digitou 
“INF1010” na caixa de 
busca e clicou no ícone 
de “lupa” para obter as 
disciplinas que 
contenham este texto.
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É exibido o resultado da 
busca pelo texto 
“INF1010”.

O aluno selecionou a 
disciplina INF1010 –
ESTRUTURAS DE DADOS 
AVANÇADAS, clicando 
na linha 
correspondente.
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É mostrada a relação 
de turmas da disciplina 
INF1010 – ESTRUTURA DE 
DADOS AVANÇADA, 
com os respectivos 
horários, professores e 
número de vagas 
disponíveis.

O aluno escolheu a 
turma 3WA, clicando na 
linha correspondente.
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É mostrada mensagem 
de erro, indicando que 
o aluno corre risco de 
jubilamento e que, 
portanto, poderá se 
matricular em, no 
máximo, 4 disciplinas.

Informa também que, 
para se matricular nesta 
disciplina/turma, é 
necessário excluir as 
disciplinas excedentes.

Neste caso, será 
necessário cancelar 
duas disciplinas.

Aluno clicou em “OK”.
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O aluno clicou no “x”, 
da célula 
correspondente, para 
cancelar a disciplina
CRE1100.
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O aluno clicou em “Sim, 
retirar a disciplina/ 
turma”, confirmando o 
cancelamento da 
disciplina/ turma.
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É mostrada  mensagem 
de sucesso do 
cancelamento da 
disciplina/turma 
CRE1100/6TB.

O aluno clicou em “OK”.
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O aluno clicou no “x”, 
da célula 
correspondente, para 
cancelar a disciplina 
ART1420.
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O aluno clicou em “Sim, 
retirar a disciplina/ 
turma”, confirmando o 
cancelamento da 
disciplina/ turma.
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É mostrada  mensagem 
de sucesso do 
cancelamento da 
disciplina/turma 
ART1420/1AA.

O aluno clicou em “OK”.
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O aluno digitou 
“INF1010” na caixa de 
busca e clicou no ícone 
de “lupa” para obter as 
disciplinas que 
contenham este texto.
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É exibido o resultado da 
busca pelo texto 
“INF1010”.

O aluno selecionou a 
disciplina INF1010 –
ESTRUTURAS DE DADOS 
AVANÇADAS, clicando 
na linha 
correspondente.
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É mostrada a relação 
de turmas da disciplina 
INF1010 – ESTRUTURAS DE 
DADOS AVANÇADAS, 
com os respectivos 
horários, professores e 
número de vagas 
disponíveis.

O aluno escolheu a 
turma 3WA, clicando na 
linha correspondente.



55

É mostrada  mensagem 
de sucesso da inclusão 
da disciplina/turma 
INF1010/3WA.

O aluno clicou em “OK”.
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Observe que a cor da 
célula da disciplina em 
que o aluno se encontra 
em risco de jubilamento 
fica amarela.

O aluno clicou em 
“Finalizar matrícula”.

Caso queira imprimir sua 
grade horária, basta, 
antes de finalizar, clicar 
no botão “Imprimir”.
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Após finalizar a 
matrícula, o aluno é 
remetido para o “Quero 
Cursar”, onde é 
mostrada a relação das 
disciplinas obrigatórias 
do seu “Falta Cursar”, 
nas quais não se 
matriculou.

O aluno selecionou a 
disciplina ADM1010 –
ANÁLISE EMPRESARIAL
para ser acrescentada 
à lista das disciplinas 
que ele deseja cursar.
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É mostrada a disciplina 
selecionada, já 
cadastrada no “Quero 
Cursar”.

O aluno poderia 
selecionar outras 
disciplinas, porém optou 
por clicar em “Finalizar e 
sair”.


	Nova matrícula de graduação�PUC-Rio
	1)Falta cursar
	Nesta apresentação, o aluno, primeiramente,   selecionará disciplinas/turmas através da opção “Falta cursar”. 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58

