
 

ANEXO: PASSO A PASSO PARA MATRÍCULA NO CAGR 

 

1º Passo: Acesso ao CAGR.  

 1.1 Acesse o CAGR por meio do endereço: www.cagr.ufsc.br   

 

Figura 1: Página do Sistema de Controle Acadêmico de Graduação - CAGR.  

 

2º Passo: Acesso do aluno no CAGR.  

 2.1. Acesse o link Aluno, conforme abaixo, e entre com seu usuário e senha:  

 

Figura 2: Acesso do aluno no CAGR.  

 

 

Figura 3: Acesso do aluno no CAGR.  



 

 

Figura 4: Recuperação da senha do CAGR. 

 Para recuperar a senha, deverá ser inserido o número de matrícula, o CPF e a data de 

nascimento. Será enviada nova senha ao email cadastrado no CAGR. Caso seu e-mail 

esteja incorreto, entrar em contato com a Coordenadoria do Curso. 

 

3º passo: Acesso ao Pedido de Matrícula  

 3.1. Entre no link “Matrícula” e após clique em Iniciar:  

 

Figura 5: Acesso à Matrícula.  



 

 

Figura 6: Pedido de Matrícula.  

 

4º passo: Efetue login no sistema 

 4.1. Informe a sua matrícula no campo Matrícula.  

 4.2. Informe sua senha no campo Senha.  

 4.3. Clique no Botão ‘Enviar’. Aguarde a verificação do usuário e a montagem da tela de 

pedido (figura 8). 

 

Figura 7: Pedido de Matrícula.  

 

5º passo: Preencha o Pedido de Matrícula 

  A figura 8 mostra a tela para fazer o pedido de Matrícula. A parte superior da tela contém 

informações sobre o aluno que está fazendo o pedido.  



 

 1. Clique no Botão ‘Currículo’ para visualizar as turmas oferecidas para o currículo que 

você está vinculado. Para o curso de Bacharelado em Química, as turmas são identificadas 

assim: turma 01003 = 01 primeira fase ; 003 = código do curso. Turma 07003 = 07 

sétima fase; 003 = código do curso.  

 Para o curso de Licenciatura em Química, as turmas são identificadas assim: turma 01205 

= 01 primeira fase ; 205 = código do curso. Turma 03205 = 03 terceira fase; 205 = código 

do curso.  

 2. Clique no Botão ‘Curso’ para visualizar todas as turmas de seu Curso, independente 

de Currículo.  

 3. Clique no Botão ‘Geral’ quando quiser solicitar disciplinas de outros cursos da UFSC, 

este caso será mostrado na figura 9, onde deverá ser informado o código do Departamento 

ou as iniciais da disciplina. Por exemplo, se você quiser todas as disciplinas que começam 

com 'MTM7' basta digitar este valor no campo e clicar OK. 

 Depois de escolher uma destas opções, selecione a disciplina desejada e clique no Botão 

‘Solicitar’ ou no Botão ‘Zoom +’ para ver o horário, local e vagas.  

  Após preenchido o ‘Plano 1’, Clique em ‘Plano 2’ e ‘Plano 3’ quando quiser preencher 

mais de um Plano de matrícula, e siga os passos anteriores. Se quiser retirar alguma das 

disciplinas solicitadas, selecione a disciplina no ‘ Disciplinas solicitadas’ e clique o Botão 

‘Remover’. Quando terminar de preencher os planos solicitados clique no Botão 

‘Confirmar Pedido’, para que suas solicitações possam ser gravadas. Em seguida, será 

mostrado a ‘Figura 10’ com todas as opções, que foram gravadas, conforme foi solicitado. 

Cópia do pedido será enviada para o email cadastrado do aluno.  

 

Figura 8: Tela de Pedido de Matrícula. 



 

 

 

Figura 9: Escolha do código das disciplinas ou Departamento. 

 

 

Figura 10: Confirmação de Pedido de Matrícula.  

  



 

Observação: Verifique a carga horária mínima e máxima semanal permitida do 

curso no Currículo do Curso no CAGR, pois a matrícula não será efetivada caso a 

carga horária solicitada esteja abaixo ou acima do permitido. Na tela de 

Matrícula, você poderá acompanhar isto:  

 

Figura 11: Verificação da carga horária semanal permitida.  

  



 

RESULTADO DA MATRÍCULA 

  O resultado da matrícula é visto no ESPELHO DE MATRÍCULA. Como o próprio nome diz, 

reflete as solicitações feitas pelo aluno. 

  De acordo com o calendário acadêmico, no espelho de matrícula o aluno verifica se a sua 

solicitação de matrícula foi atendida.   

  O espelho de matrícula é formado por três itens:  

- PEDIDOS: Local onde aparecem as solicitações feitas em cada etapa. Na figura abaixo, 

temos na coluna etapa: 1, 2 e 3. Estes números representam 1 – primeira etapa de 

matrícula, 2 – segunda etapa de matrícula e 3 ajuste excepcional. 

- CONSISTÊNCIAS: Lugar onde mostra as disciplinas que não foram atendidas por algum 

motivo. Na coluna mensagem, aparece o motivo descrito conforme exemplo abaixo: “Sem 

vaga na turma”;  

- RESULTADOS: Neste espaço, encontra-se as disciplinas que foram deferidas, ou seja, as 

disciplinas que o aluno conseguiu matrícula. 

 

 


