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PERÍODOS ESTABELECIDOS EM 

EDITAL (05/2013 – PROEG) 

● 15-16/05 – efetuar pré-matrícula dos componentes 
(disciplinas); 

● 17/05 – observar se os componentes (disciplinas) foram 
confirmados; 

● 17-18/05 – efetuar inclusão (se necessário) de novos 
componentes (disciplinas); 

● 19/05 – observar se os novos componentes (disciplinas) 
foram confirmados; e 

● 20/05 – realizar matrícula presencial - somente para 
alunos que não tiveram o status "confirmado" em 
nenhum componente (disciplina) ou não realizaram 
matrícula online. 



Acesse o PORTAL DO ALUNO 

 pela página da UERN 



DIGITE OS DADOS DE LOGIN 



TELA INICIAL DO PORTAL 

Link para 
observar sua 

matriz 
curricular 

Link para 
iniciar a 

matrícula 
online 



TEXTO INICIAL 

EXPLICATIVO 

 

LEIAM COM 

ATENÇÃO! 

Se não deseja 
continuar! 

Para 
continuar! 



TELA 

INICIAL 

Dados do aluno e 
possibilidade de 

trancamento. 

Componentes 
obrigatórios e 

optativos a 
integralizar. 

Oferta disponível. 
Aparecerá após 

clicar no 
componente a 

integralizar. 

Componente pré-
matriculado. 



TRANCAMENTO 

Clique se quiser 
efetuar 

trancamento. 

Confirme o 
trancamento. 

IDENTIFICAÇÃO 

DO ALUNO 



SELEÇÃO DE 

COMPONENTES 

1. Clique no 
componente que 

deseja se matricular. 

2. Escolha uma das 
ofertas para se 

matricular. Clicando 
no      .   

3. À medida que são 
selecionados, aparecem como 

pré-matriculados. 
Inclua quantas ofertas forem 

necessárias (passos 1 e 2). 



Escolha, a seguir, 

preferencialmente, a oferta da 

sua matriz/turno. Clicando no    . 

ESCOLHA DAS OFERTAS 

Componente da matriz de 
vínculo. 

Caracteriza movimentação 
interna. 

Clique no componente, para 
cada componente selecionado, 

poderão aparecer várias 
ofertas. 

Ofertas em LARANJA 

caracterizam componentes 

equivalentes. 



 

SELEÇÃO DO COMPONENTE 

OBRIGATÓRIOS E OPTATIVOS 
 

Caso você não tenha integralizado os componentes 

optativos de sua matriz, selecione-os. Eles aparecem no 

final da tela dos "componentes a integralizar". 

Obrigatórios. 

Optativos. 



COMPONENTE SEM OFERTA 

Caso o componente NÃO 
tenha oferta, aparecerá a 

seguinte mensagem. 



SELEÇÃO DE  

CARGA HORÁRIA ELETIVA 

1. Caso sua matriz tenha componente eletivo e 
você ainda não tenha integralizado, digite o nome 

do componente para seleção e clique na      . 

2. Escolha uma das 
ofertas para se 

matricular! Clicando 
no     . 



COMPONENTES PRÉ-

MATRICULADOS E EXCLUSÃO 

1. Caso deseje excluir 
algum componente 

selecionado, clique no     . 

2. Confirme 
a exclusão. 

Caso ocorra “choque de horário” entre componentes ou “inclusão 

de componente equivalente” a um já selecionado anteriormente, e 

deseje substituir o componente, é necessário excluir o 

componente previamente selecionado. 



COMPROVANTE 

Para imprimir o 
comprovante. 

Componente cancelado pelo sistema. 

Componente aguardando processamento. 

Componente com matrícula confirmada. 

Componente cancelado pelo aluno. 



Material de divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa matrícula! 


