
Tutorial Ajuste de Matrícula 

1. Clique no menu Renovação de Matrícula 

 

2. Verifique quais disciplinas tiveram sua sugestão aprovada e a matrícula realizada 

(representadas com a letra V, na cor verde), e quais foram negadas e a matrícula não 

realizada (representadas com um I, na cor amarela). 

 



3. Antes de selecionar novas disciplinas, é muito importante o aluno remover as sugestões 

negadas (para que as disciplinas já negadas não atrapalhem uma nova sugestão de 

disciplina), para realizar o procedimento basta clicar no botão Remover Sugestões. ESTE 

PROCEDIMENTO NÃO REMOVE AS MATRÍCULAS JÁ EFETIVADAS (AS QUE ESTÃO COM 

A LETRA V), SOMENTE AS NEGADAS OU AS QUE FORAM MARCADAS E NÃO FORAM 

PROCESSADAS. 

 

4. Após remover as Sugestões Negadas, basta marcar as disciplinas que deseja concorrer 

a uma vaga, e em seguida clicar m Enviar Sugestão de Matrícula. Verifique a quantidade 

de vagas em cada disciplina que deseja cursar e os choques de horários com as 

disciplinas que já está matriculado, conforme apresentado no vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9cvhYgZgkI0 

 Sempre verifique o número de vagas de cada disciplina pretendida antes de 

realizar uma nova sugestão, até mesmo nas disciplinas em que sua matrícula foi 

negada na etapa anterior, novas vagas podem surgir entre as etapas devido aos 

cancelamentos e também novos remanejamento de vagas por disciplina (neste 

caso é fundamental o aluno remover a sugestão negada e enviar novamente)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cvhYgZgkI0


 

 

5. Após clicar em Enviar Sugestão de Matrícula, você deve verificar se as disciplinas 

sugeridas estão marcadas na tela de sugestão, com a letra I na cor azul. Caso você tenha 

tentado realizar o processo e as disciplina não estão aparecendo com a marcação de 

disciplina sugerida, refaça o processo de sugestão e se problema persistir entre em 

contato com o suporte. 

 

6. Se as disciplinas sugeridas estão apresentado a marcação correta (

), sua sugestão no Ajuste de Matrículas foi realizada com 

sucesso. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 

MATRÍCULAS JÁ REALIZADAS ( ) NÃO PODEM SER DESFEITAS PELO AJUSTE, 

A DESMATRÍCULA EM UMA DISCIPLINA É FEITA SOMENTE POR SOLICITAÇÃO NA SECRETARIA, 

PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DO E-MAIL: secretaria_superior.bambui@ifmg.edu.br PELO 

QUAL O ALUNO DEVE SOLICITAR O FORMULÁRIO PRÓPRIO DE CANCELAMENTO DE 

MATRÍCULA EM DISCIPLINA. 

 

Dúvidas e outros problemas devem ser enviados para o e-mail: meuifmg.bambui@ifmg.edu.br 


