
Trancamento Parcial/Geral de Matrícula

 

• Preenche
requerimento dentro
do prazo estabelecido
no calendário
acadêmico e entrega
ao departamento.

DISCENTE

• O departamento
encaminha
deliberação do
de Departamento

DEPARTAMENTO

Trancamento Parcial/Geral de Matrícula 

 

 

departamento o
para

do Conselho
Departamento.

DEPARTAMENTO

• Após deliberação, o
CONDEP encaminha o
resultado do requerimento
à Secretaria de Registro e
Controle Acadêmico.

CONDEP

•

 

A SERCA registra o 
trancamento no SINGU e 
comunica ao discente.

SERCA



Documentação Comprobatória: Programa das disciplinas cursadas e histórico escolar da instituição de origem

• Preenche
requerimento e anexa
a documentação
comprobatória.

DISCENTE

• O departamento
o requerimento
encaminha
deliberação do
de Departamento

DEPARTAMENTO

Aproveitamento de Disciplina 

 

 

Documentação Comprobatória: Programa das disciplinas cursadas e histórico escolar da instituição de origem

departamento recebe
requerimento e o

para
do Conselho

Departamento.

DEPARTAMENTO

• Após deliberação, o
CONDEP encaminha o
resultado do requerimento
à Secretaria de Registro e
Controle Acadêmico.

CONDEP

•A SERCA registra a informação 
no SINGU.

 

Documentação Comprobatória: Programa das disciplinas cursadas e histórico escolar da instituição de origem. 

A SERCA registra a informação 
no SINGU.

SERCA



Transferência de Discente de Outras Instituições

 

 

 

• No período estabelecido pelo
calendário acadêmico, o
interessado se inscreve no processo
seletivo (Vestibulinho) e, em caso
de aprovação, apresenta o
requerimento de aproveitamento
de disciplina.

Discente

• O departamento
requerimento
encaminha
deliberação
Departamento

Departamento

Transferência de Discente de Outras Instituições 

departamento recebe o
requerimento e o
encaminha para
deliberação do Conselho de
Departamento.

Departamento

• Após deliberação, o CONDEP
encaminha o resultado do
requerimento à Secretaria de
Registro e Controle
Acadêmico.

CONDEP

 

• A SERCA aguarda a Guia 
de Transferência da 
Instituição de Origem 
para, em seguida, 
registrar a matrícula no 
SINGU.

SERCA



* Documentação Comprobatória: Documento de identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com

justiça eleitoral, Certidão de Nascimento/Casamento, Comprovante de Residência, Comprova

Serviço Militar (Para os Homens), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado ou Diploma de Conclusão

De Ensino Médio (ou Equivalente) ou Diploma de Curso Superior (Se for o caso), Histórico Escolar e Programa das

Disciplinas Cursadas da Instituição de Origem e Portaria de Tra

• Preenche
requerimento e
anexa a
documentação
comprobatória.

DISCENTE

• O departamento recebe
o requerimento e o
encaminha para
deliberação do Conselho
do Campus.

DEPARTAMENTO

Transferência Ex-Officio 

Documento de identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com

Certidão de Nascimento/Casamento, Comprovante de Residência, Comprova

Homens), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado ou Diploma de Conclusão

ou Diploma de Curso Superior (Se for o caso), Histórico Escolar e Programa das

Disciplinas Cursadas da Instituição de Origem e Portaria de Transferência publicada em Diário Oficial.

• Após deliberação e
reconhecimento da
transferência, o
requerimento segue
para
pronunciamento do
CONDEP.

CONSEC

• Após pronunciamento
por parte do CONDEP,
devem ser feitos, no
mesmo processo, os
aproveitamentos
devidos. Remetendo o
processo à SERCA.

CONDEP

 

Documento de identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com a 

Certidão de Nascimento/Casamento, Comprovante de Residência, Comprovante de quitação com o 

Homens), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado ou Diploma de Conclusão 

ou Diploma de Curso Superior (Se for o caso), Histórico Escolar e Programa das 

nsferência publicada em Diário Oficial. 

pronunciamento
CONDEP,

no
os

o

• A SERCA aguarda a 
Guia de Transferência 
da Instituição de 
Origem para, em 
seguida, registrar a 
matrícula no SINGU.

SERCA



• Preenche requerimento dentro
do prazo estabelecido pelo
calendário acadêmico e entrega
ao departamento.

Discente

• O departamento
encaminha
deliberação
de Departamento

Departamento

Reintegração de Curso 

 

 

 

departamento o
encaminha para
deliberação do Conselho

Departamento.

Departamento • Após deliberação, o
CONDEP encaminha o
resultado do
requerimento à Secretaria
de Registro e Controle
Acadêmico.

CONDEP

 

• A SERCA efetiva a 
reintegração de matrícula 
do acadêmico  no SINGU.

SERCA



* Documentação Comprobatória: Documento de identidade, CPF, Título de Eleitor,

Justiça Eleitoral, Certidão de Nascimento/Casamento, 

Serviço Militar (Para os Homens), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado ou Diploma de Conclusão de

ou equivalente ou Diploma de Curso Superior (Se for o caso)

da Instituição de Origem e Portaria de Transferência publicada em Diário Oficial.

* O discente especial só poderá matricular

cursos da UNIR, com direito à declaração de conclusão de disciplina após o cumprimento dos devidos requisitos.

* O discente especial só poderá matricular

• Preenche
requerimento dentro do
prazo estabelecido no
calendário acadêmico,
anexa a documentação
comprobatória e entrega
ao departamento.

DISCENTE

• O departamento
encaminha
apreciação
Conselho
Departamento

DEPARTAMENTO

Matrícula Especial

* Documentação Comprobatória: Documento de identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com a 

Justiça Eleitoral, Certidão de Nascimento/Casamento, Comprovante de Residência, Comprova

Serviço Militar (Para os Homens), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado ou Diploma de Conclusão de

ou equivalente ou Diploma de Curso Superior (Se for o caso), Histórico Escolar e Programa das Disciplinas Cursadas 

da Instituição de Origem e Portaria de Transferência publicada em Diário Oficial. 

* O discente especial só poderá matricular-se, no máximo, em 3 (três) disciplinas por semestre, oferecidas pelos 

eclaração de conclusão de disciplina após o cumprimento dos devidos requisitos.

* O discente especial só poderá matricular-se em, no máximo, 4 (quatro) semestres, consecutivos ou não.

departamento o
para

do
de

Departamento.

DEPARTAMENTO

• Após apreciação, o
CONDEP encaminha o
processo para parecer
do CONSEC.

CONDEP

• No caso de 
parecer favorável, 
encaminha
processo à SERCA.

CONSEC

 

Comprovante de quitação com a 

Comprovante de Residência, Comprovante de quitação com o 

Serviço Militar (Para os Homens), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado ou Diploma de Conclusão de Médio 

rama das Disciplinas Cursadas 

se, no máximo, em 3 (três) disciplinas por semestre, oferecidas pelos 

eclaração de conclusão de disciplina após o cumprimento dos devidos requisitos. 

se em, no máximo, 4 (quatro) semestres, consecutivos ou não. 

No caso de 
parecer favorável, 
encaminha-se o 
processo à SERCA.

CONSEC

•A SERCA registra 
a matrícula no 
SINGU.

SERCA



• Preenche
requerimento dentro do
prazo estabelecido no
calendário acadêmico e
entrega ao
departamento.

DISCENTE

• O departamento
encaminha
deliberação
de Departamento

DEPARTAMENTO

Inclusão de Disciplina 

 

 

 

departamento o
para

deliberação do Conselho
Departamento.

DEPARTAMENTO

• Após deliberação, o CONDEP
encaminha o resultado do
requerimento à Secretaria
de Registro e Controle
Acadêmico.

CONDEP

 

•A SERCA registra a 
informação no SINGU.

SERCA



Atestado Médico/Licença Gestante

• Preenche o
requerimento e anexa
o atestado médico.

DISCENTE

• O departamento
requerimento
encaminha
deliberação do
Departamento.

DEPARTAMENTO

Atestado Médico/Licença Gestante 

 

 

 

departamento recebe o
e o

para
Conselho de

DEPARTAMENTO

• Após deliberação, o
CONDEP encaminha o
resultado do requerimento
à Secretaria de Registro e
Controle Acadêmico.

CONDEP

•
requerimento na pasta do 
acadêmico.

 

•A SERCA arquiva o 
requerimento na pasta do 
acadêmico.

SERCA



 

• Preenche o requerimento no
prazo estabelecido pelo
calendário acadêmico e anexa a
documentação exigida
conforme regimento de cada
departamento.

DISCENTE

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

• O departamento recebe o
requerimento e publica o edital com
as datas das defesas.

DEPARTAMENTO

• A SERCA arquiva o edital 
juntamente com 
requerimento na pasta do 
acadêmico.

 

A SERCA arquiva o edital 
juntamente com 
requerimento na pasta do 
acadêmico.

SERCA



• Preenche o
requerimento
diretamente no
departamento do
curso.

DISCENTE

• O departamento
encaminha para
parecer do Conselho
Departamento

DEPARTAMENTO

Disciplina em Horário Especial 

 

 

 

departamento o
para análise e
Conselho de

Departamento.

DEPARTAMENTO

• Após deliberação, o CONDEP
encaminha o resultado do
requerimento à Secretaria de
Registro e Controle
Acadêmico.

CONDEP

•
no SINGU.

 

A SERCA registra a matrícula 
no SINGU.

SERCA



Prova Repositiva/2º Chamada de Provas

• Preenche o
requerimento
diretamente no
departamento do
curso.

DISCENTE

• O departamento
encaminha para
docente responsável
pela disciplina.

DEPARTAMENTO

Prova Repositiva/2º Chamada de Provas 

 

 

 

departamento o
para o

responsável

DEPARTAMENTO

• O docente publica edital
com a data da aplicação da
avaliação.

DOCENTE

• A SERCA recebe a prova 
juntamente com  o edital e arquiva 
na pasta do acadêmico.

 

A SERCA recebe a prova 
juntamente com  o edital e arquiva 
na pasta do acadêmico.

SERCA



• Preenche o
requerimento
diretamente no
departamento do
curso.

DISCENTE

• O departamento o
encaminha para o
CONDEP.

DEPARTAMENTO

Revisão de Provas 

 

 

 

• O conselho
departamental solicita à
chefia do departamento
designação de banca
composta por docentes
para realizar a revisão da
prova.

CONDEP

• Realiza a revisão e 
encaminha à SERCA.

BANCA EXAMINADORA

 

Realiza a revisão e 
encaminha à SERCA.

EXAMINADORA
• A SERCA recebe a 
prova e arquiva na 
pasta do acadêmico.

SERCA



• Preenche o
requerimento
diretamente no
departamento do
curso.

DISCENTE

• O departamento
encaminha para
docente responsável
pela disciplina.

DEPARTAMENTO

Revisão de Faltas 

 

 

 

departamento o
para o

responsável

DEPARTAMENTO

• O docente realizará a
recontagem das faltas e
encaminhará à SERCA para
registro.

DOCENTE

• A SERCA recebe o requerimento  e 
arquiva na pasta do acadêmico.

 

A SERCA recebe o requerimento  e 
arquiva na pasta do acadêmico.

SERCA



Alteração de Dados no Cadastro/Análise da Situação Acadêmica/

Correção de Histórico Escolar/

• Faz a solicitação

DISCENTE

Alteração de Dados no Cadastro/Análise da Situação Acadêmica/Atestado de Matrícula/

Histórico Escolar/ Histórico Escolar/ Programa das Disciplinas Cursadas.

 

 

 

 

 

 

 

solicitação à SERCA.

DISCENTE

• Consulta no sistema e emite a
documentação.

SERCA

Atestado de Matrícula/  

ograma das Disciplinas Cursadas. 

 



Solicitação de Quebra de Pré

 

 

  

• Preenche o
requerimento
diretamente no
departamento do
curso.

DISCENTE

• O departamento
encaminha para
parecer do Conselho
Departamento

DEPARTAMENTO

Solicitação de Quebra de Pré-Requisito 

 

departamento
para análise e
Conselho de

Departamento.

DEPARTAMENTO
• O CONDEP analisa e emite

parecer após consultar o
docente responsável pela
disciplina, objeto da
solicitação, e o encaminha à
SERCA.

CONDEP

•
no SINGU.

 

• A SERCA registra a matrícula 
no SINGU.

SERCA



 

 

 

• Preenche o requerimento no
prazo estabelecido pelo
calendário acadêmico.

DISCENTE

Solicitação de Colação de Grau 

 

 

• A SERCA prepara a documentação
e encaminha à comissão de
formatura.

SERCA
• Confere a documentação e 
publica edital com o nome 
dos candidatos que poderão 
colar grau.

COMISSÃO DE 
FORMATURA

 

Confere a documentação e 
publica edital com o nome 
dos candidatos que poderão 
colar grau.

COMISSÃO DE 
FORMATURA



Solicitação de Diploma/ 2ª Via do Diploma

• Preenche o requerimento e
anexa o NADA CONSTA emitido
pela Biblioteca Setorial.

DISCENTE

Solicitação de Diploma/ 2ª Via do Diploma 

 

• A SERCA prepara a documentação
e encaminha à DIRCA para registro
do diploma

SERCA

• Confere a documentação, 
registra o diploma e remete 
à SERCA.

 

Confere a documentação, 
registra o diploma e remete 

DIRCA


