Critérios para distribuição de vagas nas etapas online de matrícula
(processado pelo CAGR)
RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.
Dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC.

Art. 42 - O preenchimento das vagas nas disciplinas, na renovação de matrícula e no ajuste da mesma, será
realizado na seguinte ordem de prioridade, respeitado em cada caso o índice de matrícula (IM):

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

aluno regular, do curso em que a turma está alocada, tendo por base o semestre de ingresso via
Processo Seletivo;
aluno do curso e do turno em que a turma está alocada e que não sofreu reprovação anterior na
disciplina requerida;
aluno do curso e do turno em que a turma está alocada e que foi anteriormente reprovado, com
freqüência suficiente (FS), ou que cancelou a matrícula anteriormente;
aluno do mesmo curso, mas de outro turno e que foi anteriormente reprovado, com freqüência
suficiente(FS);
aluno do curso e do turno em que a turma está alocada e que foi reprovado anteriormente, com
freqüência insuficiente (FI) na disciplina;
aluno de outro curso que possui a disciplina e que não sofreu reprovação anterior na disciplina ou
bloco de disciplinas requerido;
aluno de outro curso que possui a disciplina em seu currículo, que foi anteriormente reprovado com
freqüência suficiente (FS) na respectiva disciplina ou bloco de disciplinas, ou que cancelou a matrícula
anteriormente;
aluno de outro curso que possui a disciplina em seu currículo e foi anteriormente reprovado com
freqüência insuficiente (FI), na respectiva disciplina ou bloco de disciplinas;
outros interessados, conforme estabelecido no art. 49 deste Regulamento.

Art. 43 - O índice de matrícula (IM) será obtido através da seguinte fórmula:
IM = IAA x CHC / CHT,
onde:
I - IAA é o índice de aproveitamento acumulado, calculado cumulativamente em cada semestre, representado
pelo quociente entre o somatório de pontos obtidos e a carga horária matriculada. Entende-se por pontos
obtidos o somatório dos produtos das notas pelas cargas horárias matriculadas;
II - CHC é a carga horária cursada;
III - CHT é a carga horária total prevista no currículo do curso para a respectiva habilitação.
Parágrafo único - Não serão consideradas para fins de cálculo do IAA atividades curriculares às quais seja
atribuída carga horária sem a correspondente atribuição de nota.

