
 
 

 

PASSO A PASSO PARA A INCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 

 

Ao acessar a Área do Aluno, veremos uma nova opção: Inscrição em Disciplina. Clique na opção para dar 

início ao processo. 

 

Na tela, serão apresentadas informações sobre o módulo, turno, ano/semestre da matrícula mais recente 

e a situação de matrícula. São apresentadas também as informações referentes ao período de inscrição 

em disciplina. 

Destaque para o máximo de créditos permitidos no módulo e o número de créditos necessários em 

disciplinas optativas e eletivas. 



 
 

 

 

A inscrição deverá ser efetuada em até três etapas: seleção de disciplinas obrigatórias, seleção de 

disciplinas optativas e seleção de disciplinas eletivas. 

Para cada curso e módulo, as opções de optativas e eletivas estarão habilitadas ou não. Na figura do 

exemplo, apenas as disciplinas obrigatórias e eletivas estarão disponíveis no momento da inscrição. 

A opção ‘Disciplinas já inscritas’ existe para confirmar as disciplinas selecionadas nas etapas anteriores e 

também para excluir aquelas que tenham sido confirmadas por engano na montagem do horário. 

 Ao clicar em ‘Disciplinas Obrigatórias’ serão exibidas todas as disciplinas obrigatórias da grade curricular, 

até o módulo atualmente matriculado, e que ainda não tenham sido cursadas. 

Nessa relação aparecerá o botão ‘inscrever’ somente para aquelas que estiverem sendo oferecidas no 

turno de matrícula. 

O clique no botão ‘inscrever’ exibirá a turma oferecida no turno de matrícula, com detalhes informando 

os tempos já ocupados pela inscrição do aluno comparados com os tempos ocupados pela disciplina 

selecionada. 

Havendo conflito de horário, a inclusão não será permitida. 

Caso o limite de créditos permitido no módulo de matrícula seja ultrapassado, a inclusão também não 

será permitida. 

Não havendo impedimentos, basta conferir e clicar na opção ‘Confirmar inscrição na disciplina’. 

A figura a seguir mostra um exemplo em que a disciplina selecionada entra em conflito com o horário das 

disciplinas já confirmadas. 

 



 
 

 

 

O símbolo  representa os tempos ocupados pela disciplina selecionada para a inscrição. 

Já o símbolo  representa os tempos ocupados pelas disciplinas já confirmadas. Ao posicionar o 

ponteiro do mouse sobre o símbolo, serão exibidos o nome da disciplina e do professor. 

Neste caso, a disciplina selecionada não poderá ser incluída. 

Tela semelhante é exibida quando a soma dos créditos da disciplina selecionada e os créditos já inscritos 

supera o máximo de créditos permitido do módulo matriculado. 

Sendo assim, a disciplina selecionada também não poderá ser incluída. 

A figura a seguir representa o caso descrito.  

 



 
 

 

 

No caso da figura, o impedimento para a inclusão foi o excedente do número de créditos ao confirmar a 

disciplina selecionada. Ainda que não tenha havido conflito no horário, não foi possível finalizar. 

 

Não havendo conflito no horário e o limite de créditos for respeitado, a opção ‘Confirmar inscrição na 

disciplina’ fica disponível, bastando acioná-la para confirmar a inclusão. 



 
 

 

Ao clicar na opção ‘Disciplinas já inscritas’, serão exibidas todas as disciplinas já confirmadas no 

ano/semestre da inscrição. 

Algumas disciplinas poderão exibir o símbolo , indicando que é possível cancelar a inscrição nessa 

disciplina. A opção é útil no caso da necessidade em alterar o horário do período letivo. 

As disciplinas que não exibirem o símbolo, podem indicar o lançamento de uma disciplina isenta ou uma 

disciplina com a média final já calculada. 

 

Se, por algum motivo, não for possível montar o horário desejado através das opções apresentadas, será 

possível solicitar a inscrição via requerimento. 

 



 
 

 

Ao clicar na opção ‘Inscrição via Requerimento’, surgirá uma nova tela, conforme a figura abaixo: 

 

Ao solicitar a inscrição através de requerimento, você deverá informar de forma objetiva a relação de 

disciplinas desejadas, incluindo as informações de turma, turno, código e nome da disciplina.  

Poderá acrescentar também alguma informação que julgar pertinente ao coordenador do curso que irá 

analisar a solicitação.  

Para prosseguir, basta clicar no na opção ‘Avançar’. 

 

A figura acima representa o espaço destinado à sua solicitação.  

No exemplo, o pedido de inscrição em duas disciplinas, devidamente identificadas por turma, turno, 

código e nome, para o turno da manhã, diferente do turno original do aluno. 

Ao clicar na opção ‘Enviar Requerimento’, sua solicitação será encaminhada para análise à coordenação 

de seu curso, podendo ser deferida ou não.  

Após o envio você receberá um número de protocolo e todas as opções ficarão indisponíveis. 



 
 

 

A figura abaixo apresenta o local de exibição do protocolo gerado. 

 

No caso de dúvidas quanto à montagem do horário, entre em contato através de um dos seguintes 

canais: 

 e-mail: secretaria@famath.com.br 

 telefone: (21) 2707-3500 

 whatsapp: (21) 96769-8349 

Problemas de ordem técnica, quanto ao processo de inscrição, encaminhe mensagem para: 

 e-mail: producao@famath.com.br 
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