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Segue a abaixo as descrição de cada situação de matrícula e matrícula período, bem como uma explicação de
como uma situação de matrícula influencia na matrícula período e em qual momento ocorre a mudança de estado das
situações.
Matrículas
Ativas
Situação

Descrição

Matriculado

Situação do aluno que está vinculado a um curso.

Trancado

O aluno solicitou trancamento da matrícula. Essa situação só mudará quando for
efetuado o procedimento de Trancamento de matrícula. Esta mudança de estado
da matrícula afeta diretamente duas outras situações, que á a situação do
período do aluno no ano e período letivo onde ele solicitou o trancamento e
também a situação das disciplinas no ano e período letivo.

Concludente

O aluno integralizou a sua carga horária contida na matriz curricular que foi
seguida durante o seu curso. Essa situação é alterada no processamento de
fechamento.

Estagiário (Concludente)

Aluno que está cursando um estágio. Essa situação é alterada quando há um
relacionamento de um aluno cursando um estágio em uma empresa. Esse
procedimento é efetuado no módulo do CIEE no sistema.

Concluído

Aluno que integralizou a carga horária contida na matriz curricular e cursou o
estágio, porém ainda não colou grau. Essa situação é alterada quando a
matrícula do aluno é associada à uma data de colação de grau, via procedimento
de colação de grau no módulo de registro escolar. Essa data.
Quando a situação da data de colação de grau for uma data do tipo agendada e a
situação da matrícula for egresso a situação da matrícula passa a ser concluído.
Caso ã situação da data de colação de grau for uma data do tipo confirmada da
matrícula passa a ser egresso.

Certificado do ENEM

Quando o aluno é de fora da instituição e se inscreveu para retirar o certificado
na instituição. Existe um procedimento para emitir o certificado e o sistema
matricula esse aluno e o deixa com essa situação. Ele não sai nas estatísticas para
os censos, pois ele só foi retirar o certificado.

Aguardando ENADE

Quando é configurado no sistema que o curso exige ENADE. Quando é
configurado a o ENADE no sistema e se faz o fechamento do aluno o sistema
indicará que esse aluno precisa ser informado que há a necessidade de informar
a participação ou falta dele no ENADE. Enquanto isso não for feito sua situação
fica dessa forma e o aluno irá formar pelo sistema. Além de aparecer a
informação no histórico escolar.
Inativas

Situação

Descrição

Formado

Situação onde o aluno já está desvinculado da instituição, ou seja, já integralizou
sua carga horária, estágio(s) e colou grau.

Afastado

O aluno se afastou da instituição por um motivo de força maior, por exemplo, no
caso de alunos do sexo feminino, por conta de recuperação pós-parto. Essa
situação só mudará quando for efetuado o procedimento de Afastamento de
matrícula. Esta mudança de estado da matrícula afeta diretamente duas outras
situações, que á a situação do período do aluno no ano e período letivo onde ele
solicitou o trancamento e também a situação das disciplinas no ano e período
letivo.
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Cancelado

O aluno solicitou cancelamento da matrícula, ou mesmo fez a matrícula e não
compareceu para estudar. Essa situação só mudará quando for efetuado o
procedimento de Cancelamento de matrícula. Esta mudança de estado da
matrícula afeta diretamente duas outras situações, que á a situação do período
do aluno no ano e período letivo onde ele solicitou o trancamento e também a
situação das disciplinas no ano e período letivo.

Evasão

Quando o aluno se encontra evadido, conforme regras de evasão da instituição.
Essa situação só mudará quando for efetuado o procedimento de
Desistência(Evasão) de matrícula. Esta mudança de estado da matrícula afeta
diretamente duas outras situações, que á a situação do período do aluno no ano
e período letivo onde ele solicitou o trancamento e também a situação das
disciplinas no ano e período letivo.

Jubilado

Quando o aluno se encontra fora de regras específicas da instituição. Essa
situação só mudará quando for efetuado o procedimento de Jubilamento. Esta
mudança de estado da matrícula afeta diretamente duas outras situações, que á
a situação do período do aluno no ano e período letivo onde ele solicitou o
trancamento e também a situação das disciplinas no ano e período letivo.

Transferido Externo

Quando o aluno solicita a transferência para outra instituição/escola. Esta
mudança de estado da matrícula afeta diretamente duas outras situações, que á
a situação do período do aluno no ano e período letivo onde ele solicitou o
trancamento e também a situação das disciplinas no ano e período letivo.

Transferido Interno

Quando o aluno solicita mudança de curso dentro da própria instituição/escola.
Esta situação fica na matrícula de origem, já a matrícula de destino fica com as
mesmas situações do curso anterior. Há uma ressalva que nesse procedimento
há a necessidade de fazer uma análise das disciplinas do aluno, já que ele pode
estar mudando também de matriz curricular, podendo afetar a situação da
matrícula de origem.

Falecido

Como o próprio nome diz é quando o aluno falece. Deve ser efetuado o
procedimento por matrícula indicando o falecimento do aluno.

Cancelamento compulsório

O próprio nome já diz. É o cancelamento compulsório do aluno pro um motivo
que não é admitido pelo instituição.
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Matrículas Períodos
Ativas
Situação

Descrição

Aprovado

Quando o aluna é aprovado em todas as disciplinas que
cursou em um determinado período letivo. Essa situação
somente é alterada no fechamento do período do aluno.

Aprov. c/Dependência

Quando o aluno aprovou em algumas disciplinas e
reprovou em outras disciplinas e ficou dentro do limite
para poder prosseguir.

Estágio E/ou Monografia

Quando há uma oferta de estágio para um aluno e ele já
estiver com sua carga horária da matriz curricular
integralizada.

Fechado c/ Pendência

Situação do aluno com no processamento do
fechamento é marcado a opção de fechar com
pendência. Essa opção só funcionará para cursos não
seriado, por créditos e o sistema avalia a situação do
aluno. Como? Se as notas/faltas existentes/digitadas
para o aluno não influenciar no resultado final.

Matriculado

Esta situação quando o aluno é matriculado em um
curso, ou quando há renovação de matrícula pelo
procedimento de Renovação de Matrícula ou pelo
procedimento de finalizar matrícula do pedido de
matrícula.

Período Fechado

Quando o número de aprovações do aluno for igual a
zero. Essa situação é alterada quando é executado o
procedimento de fechamento.

Rep. Falta

Quando o aluno está reprovado por falta, seja em
disciplinas individuais ou no período como um todo. Essa
situação é alterada no fechamento do período do aluno.

Afastado

Essa situação é uma conseqüência da alteração da
situação da matrícula. Ver descrição da situação da
matrícula Afastado.

Cancelada

Essa situação é uma conseqüência da alteração da
situação da matrícula. Ver descrição da situação da
matrícula Cancelada.

Reprovado

Quando o aluno não tem direito a prosseguir, ou seja,
ficou retido no período.Essa situação é alterada no
fechamento do período do aluno.

Aproveit. Modulo

Quando efetua o procedimento de um módulo inteiro.

Matrícula Institucional

Essa situação é quando a instituição não tem disciplinas
para ofertar para o aluno ou quando o aluno integralizou
todas as obrigações e não conseguiu estágio. Deve-se
fazer este procedimento para o que aluno fique ativo no
sistema.

Certifcado ENEM

Quando o aluno é de fora da instituição e se inscreveu
para retirar o certificado na instituição. Existe um
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procedimento para emitir o certificado e o sistema
matricula esse aluno e o deixa com essa situação. Ele não
sai nas estatísticas para os censos, pois ele só foi retirar o
certificado.
Inativas
Situação

Descrição

Vindo de Transferência
Evasão

Essa situação é uma conseqüência da alteração da
situação da matrícula. Ver descrição da situação da
matrícula Evasão.

Jubilado

Essa situação é uma conseqüência da alteração da
situação da matrícula. Ver descrição da situação da
matrícula Jubilado.

Trancada

Essa situação é uma conseqüência da alteração da
situação da matrícula. Ver descrição da situação da
matrícula Trancada.

Transf. Curso

Quando o aluno solicita mudança de curso dentro da
própria instituição. Essa situação é alterada no
procedimento de transferência interna. Ver situação da
matrícula Transferido Interno.

Transf. Externa

Quando o aluno solicita a saída da instituição para outra
instituição. Esse situação é alterada no procedimento de
Transferência Externa.

Em Aberto

Quando há um pedido de matrícula e o aluno não faz
nenhum pedido/solicitação para nenhuma disciplina o
sistema interpreta que o aluno não irá estudar e altera
para esta situação. O Aluno que se encontra com essa
situação fica impedido de qualquer manipulação até que
ative novamente sua situação.

Transf. Instituição

Quando o aluno transfere de um curso de um campus
para outro curso de outro campus da mesma instituição.

Transf. Turno

Quando o aluno muda de turno após sua enturmação.

Cancelamento Compulsório

O próprio nome já diz. É o cancelamento compulsório do
aluno pro um motivo que não é admitido pelo
instituição.

