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Prezados acadêmicos, 

A renovação das matrículas para 2022/2 iniciará no dia 27/06/2022 e seguirá até o dia 20/07/2022, para aqueles que já estão com notas fechadas em 

2022/1 e se encontram com situação financeira regular. 

 A renovação da matrícula para 2022/2 do aluno apto a cursar o Estágio Supervisionado - Internato, referente ao 

9º, 10º, 11º e 12º períodos do Curso de Medicina deverá ser realizada via Sistema SEI seguindo essas orientações.  
 

 MATRÍCULA PARA 2º ao 12º PERÍODOS: O aluno deverá realizar a matrícula regularmente nas disciplinas listadas na Plataforma SEI (confirmem quais 
são as disciplinas do período pela matriz curricular), pois no caso de faltar disciplinas elas somente poderão ser incluídas no período específico para esta 
ação (inclusão e exclusão de disciplinas de 25/07/2022 a 29/07/2022). 
Se ainda existe alguma disciplina de 2022/1 pendente de fechamento por parte do professor (lançamento de nota e frequência com mudança de status 
para aprovado/reprovado) aguarde o fechamento, pois SÓ irão aparecer as disciplinas que não possuem impedimento quanto ao pré-requisito (ou seja, 
que não dependam de disciplinas que ainda não foram fechadas em 2022/1. 
 
ATENÇÃO - 1: Atente-se quanto à escolha da subturma prática: 

 Para as disciplinas que possuem a mesma quantidade de turmas, faz-se necessário que o aluno se vincule à mesma subturma para evitar o choque 
de horário. 

 Para se prepararem melhor em relação às afinidades e carona, é interessante que se organizem antes e definam os grupos para já se matricularem 
no grupo correto, pois mudanças só serão realizadas no período específico para esta ação (inclusão e exclusão de disciplinas de 25/07/2022 a 
29/07/2022). 

 
ATENÇÃO - 2: VINCULAÇÃO ÀS DISCIPLINAS PRÁTICAS - do 2º ao 8º período as subturmas já foram cadastradas, de forma que já devem se vincular à 

uma subturma prática, abaixo a quantidade de turmas e máximo de alunos por turma por período. 
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Porém, algumas disciplinas foram liberadas apenas uma subturma de prática (A) ou duas (A e B), apenas para possibilitar a matrícula do aluno, contudo, 

após o início das atividades, os alunos serão redimensionados em grupos menores conforme a organização dos rodízios que serão estabelecidos 

posteriormente. Assim, o horário registrado no sistema não estabelece o horário de efetivo cumprimento, pois os rodízios ainda serão estabelecidos. 

 

ATENÇÃO - 3: CHOQUE DE HORÁRIO - Alunos que por qualquer situação estão realizando disciplinas em períodos distintos (por aproveitamento, por 

reprovação, etc.), se identificado o choque de horário após o redimensionamento dos alunos nas outras subturmas, TERÁ SUA DISCIPLINA CANCELADA. 

Então, verifiquem no quadro de horário que estará disponível na página do curso no site da IES para terem uma ideia geral de como ficará esta 

distribuição na semana.  

 

ATENÇÃO - 4: ALUNOS DO ATUAL 1º PERÍODO COM REPROVAÇÃO - NÃO é permitida quebra do pré-requisito, então o aluno deverá se matricular no 2º 

período apenas nas disciplinas disponíveis (que não tenham como pré-requisito àquelas disciplinas com reprovação). Depois, no período de inclusão e 

exclusão, estarão disponíveis as disciplinas do 1º período. 

  

ATENÇÃO - 5: DISCIPLINAS PRÁTICAS EM RODÍZIO - No caso de matrícula em algumas das disciplinas abaixo os alunos estarão sujeitos ao cumprimento 

da carga horária conforme cronograma a ser estabelecido pelo professor e/ou coordenação, pois as disciplinas são trabalhadas no formato de rodízio, 

de modo que o horário registrado no sistema é feito apenas para garantir o vínculo do aluno à mesma, porém não estabelece o horário/esquema de 

cumprimento. O cronograma será disponibilizado ou estabelecido após o início das aulas. 

 Disciplinas executadas em rodízio: 

1º - Atenção Básica I – Saúde e Sociedade (prática); 
2º - Atenção Básica II – Saúde e Comunidade (prática); 
3º - Atenção Básica III – Saúde e Família (prática); 
3º - Semiologia I (prática); 
4º - Atenção Básica VI – Prevenção em Saúde (prática); 
4º - Prática e Saúde – Integração Interprofissional (prática);  
4º - Semiologia II (prática); 

4º - Saúde da Mulher I (prática); 
5º - Saúde da Mulher II (prática); 
6º - Medicina da Família e Saúde da Comunidade II (prática); 
6º - Saúde da Mulher III (prática); 
7º - Medicina da Família e Saúde da Comunidade III (prática); 
7º - Saúde Mental II 
7º - Saúde da Criança IV 

7º - Saúde do Idoso 
7º - Urgência e Emergência II (prática); 
8º - Medicina da Família e Saúde da Comunidade IV (prática); 
8º - Urgência e Emergência III (prática); 
8º - Medicina Intensiva (prática); 
8º - Ortopedia e Traumatologia (prática HRG); 
8º - Saúde Mental III 
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 Disciplinas e distribuição de turmas por período para organização prévia da turma antes de executar a matrícula no sistema. 

PER. DISCIPLINAS QUAT. TURMAS QUAT. ALUNOS 

2º 
Bioquímica II; Fisiologia I; Histologia Humana II; Anatomia Humana II 4 subturmas 18 alunos por turma - A, B, C e D 

ABS II 2 subturmas 36 alunos por turma - A e B - rodízio - redistribuição posterior 

3º 

Microbiologia Médica; Patologia Geral 5 subturmas 14 alunos por turma - A, B e C; 15 alunos por turma - D e E 

ABS III 1 subturma A (todos) - rodízio - redistribuição posterior 

Semiologia I 6 subturmas 12 alunos por turma - A, B, C, D, E e F 

4º 

Parasitologia Médica; Prática em Saúde 5 subturmas 12 alunos por turma - A, B, C, D e E 

Semiologia II 7 subturmas 
08 alunos por turma - A, C, e G 
09 alunos por turma - B, D, E e F 

Saúde da Mulher I 8 subturmas 07 alunos por turma - A, B, C, D, E, F, G e H 

Patologia Aplicada; ABS IV 1 subturma A (todos) - rodízio - redistribuição posterior 

5º 
Saúde da Mulher II 8 subturmas 

09 alunos por turma - A, B, C e D 
08 alunos por turma - E, F, G e H 

Técnica Cirúrgica 2 subturmas 34 alunos por turma - A e B - rodízio - redistribuição posterior 

6º 
Ambulatório de Clínica Médica; Saúde da Mulher III 8 subturmas 

08 alunos por turma - A, B, C, D e E 
09 alunos por turma - F, G e H 

MFSC II 1 subturma A (todos) - rodízio - redistribuição posterior 

7º 
Ambulatório de Cirurgia Geral; Saúde da Criança IV; Saúde do Idoso; Saúde Mental II;  8 subturmas 

07 alunos por turma - A, B, C, D e E 
08 alunos por turma - F, G e H 

Urgência e Emergência II; MFSC III 1 subturma A (todos) - rodízio - redistribuição posterior 

8º 

Clínica Médica VI; Ortopedia e Traumatologia; Saúde Mental III 8 subturmas 
08 alunos por turma - A, B, C, D e E 
09 alunos por turma - F, G e H 

MFSC IV; Medicina Intensiva;  Urgência e Emergência III 1 subturma A (todos) - rodízio - redistribuição posterior 

Saúde da Mulher IV 12 subturmas 06 alunos por turma - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L 

 

ATENÇÃO - 6: Segue abaixo o passo a passo para o procedimento de matrícula no sistema. 

Mas, se preferirem segue link com tutorial para esta orientação: https://youtu.be/2r2n-qvoicY.  
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PASSO A PASSO NO SISTEMA SEI PARA MATRÍCULA 2022/2 

PRIMEIRO PASSO: clique em RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA  
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SEGUNDO PASSO: clique em CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR 
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TERCEIRO PASSO: página de dados gerais (período letivo, processo de matrícula - 2022/2, etc) - clique em AVANÇAR 
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QUARTO PASSO: disciplinas disponíveis para matrícula. 

OBS.1: Certifiquem que todas as disciplinas estão disponíveis antes de concretizarem o processo; 

OBS.2: No caso de disciplinas teórico-prática, o ícone amarelo apresenta se você está vinculado à turma teórica (T) e à prática (de A a ... – depende da disciplina, conforme 

orientação do quadro anterior), passe o mouse sob o ícone e certifique se foi vinculado em ambas, do contrário ficará sem vinculação a uma subturma. A solução do 

problema depois de concretizado é apenas no período de inclusão e exclusão de disciplina (25/07/2022 a 29/07/2022). 
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QUINTO PASSO: Confirmação: certifique novamente se todas as disciplinas estão disponíveis e as subturmas vinculadas - para prosseguir - clique em AVANÇAR 

 

Valor não corresponde ao atual, só demonstração. 

 

 



 
ORIENTAÇÕES GERAIS - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2022/2 

 

 

SEXTO PASSO: Finalização: Plano financeiro - os valores serão demonstrados - para finalizar - clique em FINALIZAR MATRÍCULA 

 

Valor não corresponde ao atual, só demonstração. 


