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Prezado(a) aluno(a), 

Os pedidos de correção da matrícula dos casos que se enquadram na 

aplicação do Art. 17 (Resolução 58/2008-CEPE), quebra de pré-requisito 

(Resolução 39/2010-CEPE), e, extrapolamento de carga-horária serão 

realizados por meio de formulário online. Você encontra informação sobre cada 

pedido no site da SUGRAD, em graduacao.alegre.ufes.br, menu SERVIÇOS 

(links em anexo). 

A solicitação através desse canal deverá ser feita apenas pelos alunos 

da UFES campus Alegre. Alunos de outros campi, favor verificar o 

procedimento na secretaria do seu colegiado. 

O formulário para solicitação só ficará disponível para os usuários da 

UFES, ou seja, só serão aceitas solicitações realizadas com o e-mail 

institucional (nome.sobrenome@edu.ufes.br). Se já estiver logado com outra 

conta Gmail será necessário sair e logar na conta da UFES. 

Você deverá acessar o e-mail institucional GSuite, utilizando login e 

senha única do portal do aluno. Se tiver dúvidas sobre ferramentas GSuite 

CLIQUE AQUI. 

Depois de logado, você terá acesso ao formulário, que está estruturado 

basicamente da seguinte forma: 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nesta parte, você será informado dos pedidos que tratam o formulário, 

do site da SUGRAD (onde encontrará as informações de cada serviço), e, do 

prazo de solicitação. Repare que seu endereço de e-mail institucional 

aparecerá ao longo de todo o preenchimento. 

Você deverá preencher com seus dados (nome completo, matrícula, 

curso, etc) e passar para a próxima seção. 

https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_58.2008.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_39.2010.pdf
file:///C:/Users/Acer/Downloads/graduacao.alegre.ufes.br
https://graduacao.alegre.ufes.br/conteudo/g-suite-ufes
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DESMATRÍCULA (CANCELAMENTO DE DISCIPLINA) 

Esta seção deverá ser utilizada apenas para os casos de cancelamento 

de alguma disciplina/turma para se matricular em outra disciplina/turma. Para o 

preenchimento correto, sugerimos consultar o comprovante de matrícula no 

PORTAL DO ALUNO. 

Caso não for realizar o cancelamento, o formulário irá para a seção de 

extrapolamento. 

 
 

https://aluno.ufes.br/index.jsp
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EXTRAPOLAMENTO DE CARGA-HORÁRIA 

A seção de extrapolamento é destinada para os casos que o aluno deseja 

fazer uma CH maior do que o máximo permitido pelo curso. Sugerimos 

consultar as CH máxima por semestre CLICANDO AQUI. Se não precisar fazer 

essa solicitação, o formulário irá para a seção de matrícula (inclusão de 

disciplina). 

https://drive.google.com/file/d/17LYgCnBBiKOGDqJgccHp3z5N_qzzPEDV/view?usp=drive_open
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Caso você precise fazer essa solicitação, na seção seguinte deverá 

informar o somatório da CH de todas as disciplinas que deseja fazer no 

semestre (disciplinas já matriculado + as que precisa pedir inclusão). 
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MATRÍCULA (INCLUSÃO DE DISCIPLINA) 
 

Nesta seção, você deverá indicar as disciplinas que deseja matrícula (se 

for o caso). 

 
 

Será necessário informar o nome da disciplina, o código e a turma. Para 

o preenchimento correto, sugerimos consultar o relatório de oferta no PORTAL 

DO ALUNO. 

Além disso, você deverá informar se precisa quebrar o pré-requisito desta 

disciplina, ou seja: 

SIM preciso quebrar o 

pré-requisito 

Significa que não cursei o(s) pré-requisito(s), ou 

cursei com um código diferente que ainda não foi 

aproveitado no meu histórico. 

NÃO preciso quebrar o 

pré-requisito 

A(s) disciplina(s) pré-requisito foi(foram) 

cursada(s) e consta(m) corretamente no histórico. 

 

https://aluno.ufes.br/index.jsp
https://aluno.ufes.br/index.jsp
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JUSTIFICATIVA 
 

Por fim, você chegará na seção de justificativa, onde deverá informar o(s) 

motivo(s) do seu pedido de cancelamento e/ou matrícula em disciplina(s). 

Essa parte é essencial para que o colegiado entenda o seu pedido na 

hora da análise. Portanto, seja objetivo e claro. 

 

 

 

MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO 
 

Seu pedido estará concluído somente quando enviar o formulário e 

receber a mensagem de confirmação na tela. 
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Ao mesmo tempo, um recibo com os dados enviados será encaminhado 

ao seu e-mail institucional. 

Recomendamos que você verifique o recibo enviado por e-mail. Caso 

tenha preenchido algo errado e seja necessário editar, o formulário ficará 

disponível até o último dia de solicitação. 

Encerrado o prazo, aguarde a análise pelo colegiado de curso. 
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LINKS ÚTEIS 
 

Aplicação do Art. 17 
da Resolução 
58/2008 

https://graduacao.alegre.ufes.br/servicos/aplicacao-
do-art-17-da-resolucao-582008 

 

Quebra de pré-
requisito 
 

https://graduacao.alegre.ufes.br/servicos/quebra-de-
pre-requisito 

 

Extrapolamento 
de carga horária 
 

https://graduacao.alegre.ufes.br/servicos/extrapolamento-
de-carga-horaria 

 

G Suite Ufes https://graduacao.alegre.ufes.br/conteudo/g-suite-
ufes 

 

Login Único e Email 
Institucional 

https://graduacao.alegre.ufes.br/login-unico-e-email-
institucional 
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https://graduacao.alegre.ufes.br/servicos/extrapolamento-de-carga-horaria
https://graduacao.alegre.ufes.br/conteudo/g-suite-ufes
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