No quadro abaixo constam as informações do aluno e seu vínculo com o curso. Na segunda linha consta: nome do curso, o currículo vinculado, o turno
de oferta, campus onde as aulas são ministradas, na terceira linha a identificação do aluno: Registro Acadêmico-RA e nome, turma em que se encontra
matriculado, período e forma de ingresso.

SAR103 - Horário de aulas

Na tabela abaixo encontram-se os dados das disciplinas e turmas de matrícula: A primeira coluna de cada turno contém o horário e início das aulas. A
partir da segunda coluna encontram-se identificadas as disciplinas e o local onde elas são ministradas. Na primeira linha de cada célula está informado
o código da disciplina e a turma e na segunda linha o bloco e a sala de aulas. Quando constar 00-001 ou 01-001 não há bloco e sala de aula definidos
ou não será necessário.

Obs. As disciplinas da primeira folha do horário são anuais e 1º semestre, na segunda folha são do 2º semestre e as demais modulares ou semi-presenciais.

Logo abaixo das tabelas constará a relação de disciplinas, veja quadro abaixo, que o aluno está matriculado. As informações são: código e a turma,
nome da disciplina, departamento que a disciplina está lotada, o tipo das disciplinas e o período de oferta, a quantidade máxima de faltas permitidas e
ainda a condição em caso de dependência. Lembramos que é permitido 25% de ausência, da carga horária da disciplina, acima disso o aluno está
reprovado por falta. Repare se você tem alguma disciplina em dependência e se esta consta em seu horário. Caso a dependência não constar no
horário e constar na relação de disciplinas matriculadas provavelmente há um conflito entre disciplinas da série com a dependência então você deverá
solicitar o Plano de acompanhamento na SAV- Secretaria Acadêmica Virtual.

A matrícula em regime de dependência não exime o aluno de presença em sala.

Periodicidade de oferta da disciplina: As disciplinas semestrais podem ser S1 = 1º semestre, S2 = 2º semestre. No caso das disciplinas S2, Modulares
ou Semi-presenciais elas encontram-se na 2ª página ou posteriores.

Acima as informações a respeito das habilitações-áreas-ênfases do curso. Aqui você verifica em qual habilitação está matriculado.

Quadro demonstrativo das disciplinas do currículo do curso. A primeira coluna, de cada célula, contém o nome da disciplina e a turma, a segunda a
situação da disciplina (cursada, matriculada, dependência, equivalente), a terceira a nota obtida e quarta identifica as disciplinas específicas da
habilitação-área-ênfase.
Atenção: se alguma situação aparecer em branco, procure o coordenador de colegiado.
No caso dos cursos que não possuem mais a condição de dependência, a matrícula será feita primeiramente nas disciplinas de séries anteriores e nas
disciplinas da série do aluno que não conflitarem. Caso haja necessidade de mudança basta procurar o coordenador (a) de seu curso.

Acima as informações a respeito da integralização do currículo do curso, onde constam o prazo máximo e o último ano para conclusão do curso, a carga
horária total do currículo, a carga horária cursada a restante para conclusão do curso. Neste quadro temos a carga horária de Atividades Acadêmicas
Complementares e de Atividades Diversas do Curso. Ambas precisam ser integralizadas para conclusão do curso, caso o aluno não complete esta carga
horária não poderá colar grau, ficando impedida a emissão de atestado de conclusão de curso ou diploma.
*imagens meramente ilustrativas

