
1. Confirmação de Matrícula para alunos do EaD, Onl ine 
 

A matrícula em disciplina para alunos vinculados aos cursos de Educação 
a Distância (EaD) é disponibilizada em data definida pela coordenação do curso. 
Para o aluno confirmar sua matrícula nas disciplinas oferecidas, utilize o 
aplicativo ‘Matrícula para alunos do EaD’. O objetivo do aplicativo é de 
gerenciar as matriculas do aluno nas disciplinas oferecidas e disponibiliza-las no 
ambiente virtual ‘Moodle’. 

Ao acessar a página principal do Sistema de Controle Acadêmico de 
Graduação (CAGR) em http://www.cagr.ufsc.br/ , o aluno poderá visualizar a 
tela da figura ED01. 

 

 
Figura ED01. Página principal do Sistema de Controle Acadêmico da Graduação. 

 
Na página principal do CAGR (Figura ED01) consta a opção: 

, que deve ser selecionada, para que se possa efetuar a confirmação 
de matrícula. Para dar início à matrícula o aluno será encaminhado para uma tela 
de autenticação, em que deverá informar sua matrícula e senha. A tela de 
autenticação é apresentada na Figura ED02. A opção ‘Esqueci Minha Senha’, 
enviará um e-mail com a senha do CAGR para o seu e-mail cadastrado no 
sistema. 

 



 
Figura ED02. Tela de autenticação do aluno. 

 
No período de matrícula do EaD, em datas definidas pela coordenação do 

curso, a opção:  estará disponível. Esta opção 
somente estará presente quando houver disciplinas liberadas para matrícula pela 
coordenação de curso. A tela para efetuar matrícula é mostrada na figura ED03. 

 

 
Figura ED03. Tela de matrículas para alunos EaD. 

 

Observe na figura ED03 que o botão:  deverá ser acionado 
para confirmar sua matrícula no período informado. O aluno deve observar 
atentamente as informações antes de efetuar sua matrícula nas disciplinas, pois 
estas somente poderão ser alteradas através da coordenação do curso. A 
confirmação de sua matrícula pode ser consultada através da opção ‘Espelho de 
Matrícula’, informando o semestre. 

 
 

2. Espelho de matrícula (resultado) 
 

No espelho de matrícula são mostrados os pedidos, as ocorrências e o 
resultado de matrícula. Os pedidos de matrícula podem ser consultados logo que 



o aluno confirma a matricula, as consistências são mostradas após o 
processamento e informam as ocorrências porventura existentes nos pedidos do 
aluno. O resultado relaciona as disciplinas que o aluno está matriculado e as 
notas semestrais ao final do período letivo. (ver figura ED04). 

 

 
Figura ED04 – Resultado da matrícula e suas ocorrências 

 



3. Atestado de Matrícula e Histórico Escolar 
 

O atestado de matrícula comprova o vínculo do aluno com a 
Universidade Federal de Santa Catarina e o histórico escolar mostra o conjunto 
de disciplinas que o aluno cursou com suas notas. (ver figura ED05). 

 
 

 
Figura ED05 – Atestado de matrícula e histórico escolar na Internet 

 
 


