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Primeiro
Acesso

O sistema de pré-matrícula do ADS foi desenvolvido
pelo Prof. Dr. Leandro Luque e estará disponível 

no site da Fatec Mogi das Cruzes.

TELA DE ACESSO

Informe 
corretamente

seu RA

Informe 
seu CPF

(somente
números)



Tela de
Matrícula

Ao efetuar o login, será carregada a interface
de matrícula, onde terá seu nome e turno 
correspondente, além da grade de matrícula. 



Buscando
Disciplina

Você pode utilizar a caixa de busca para consultar o horário de uma disciplina.

Informe o nome da disciplina e clique no botão ‘‘PESQUISAR HORÁRIO DA DISCIPLINA’’.

O sistema irá retorna o dia e horário da disciplina desejada.



Realizando
Matrícula

Para realizar sua matrícula você deverá utilizar a grade de matrícula. 
A grade está congurada pelos turnos (manhã, tarde e noite) com os respectivos 
horários de aula e dias da semana.

EXEMPLO: Caso você desejar cursar uma disciplina na segunda-feira às 19h, você 
deverá clicar com o cursor do mouse, dentro da área do retângulo correspondente. 

Ao clicar, irá carregar 
uma nova janela onde

irá mostrar todas as disciplinas
oferecidas às 19h na 

segunda-feira.

LEMBRE-SE DE SELECIONAR
A DISCIPLINA CORRESPONDENTE

AO SEU SEMESTRE LETIVO.
NÃO SABE QUAL DISCIPLINA?

CONSULTE A GRADE CURRICULAR
DO ADS PARA SABER.



Realizando
Matrícula

Selecione a disciplina
e clique no botão 

‘‘ALOCAR’’.

A disciplina será alocada na sua grade de segunda-feira nos 4 horários.
Repita o mesmo processo nos demais dias, até completar sua grade.

Lembrando:

Para alunos da Tarde: as aulas podem começar às 13h, 15h ou 16h50.

Para alunos da Noite: as aulas podem começar às 19h , 21h e aos
                                       sábados às 8h e especicamente a aula
                                       de Metodologia no sábado às 11h50.



Realizando
Matrícula

Caso desejar excluir uma 
disciplina da grade, basta
clicar no ícone da Lixeira

ao lado do nome da
disciplina.

Caso for fazer estágio ou trabalho de graduação, você deverá 
selecionar os checks box em cima da grade de matrícula. 

Após nalizar sua matrícula, clique no botão 
‘‘SALVAR’’.



NOVA
ATUALIZAÇÃO
NO SISTEMA

ENVIO DE 
DECLARAÇÃO

ANEXAR DECLARAÇÃO

Caso você necessite cursar uma disciplina em 
outro período (motivo trabalho/estágio) agora 
você conseguirá anexar na própria interface de
pré-matrícula a declaração da empresa.

IMPORTANTE:
Caso você coloque, qualquer disciplina fora de
seu período correspondente, obrigatoriamente,
você terá que anexar a declaração, caso contrário
sua pré-matrícula não será finalizada. 
 



Realizando
Matrícula

Lembrando que ao nal do período de pré-matrícula o sistema será
fechado e irá realizar todas as análises de todas as matrículas realizadas
levando em consideração o Artigo 29 do Regulamento Geral e os 
pré-requisitos de aprovação de disciplina. 

Artigo 29 do Regulamento Geral

I - Aluno em fase, que ingressou no mesmo turno e curso em que a atividade
curricular é oferecida;

II - Aluno fora de fase, atrasado na sua integralização na disciplina pleiteada, que
ingressou no mesmo turno e curso em que a atividade curricular é oferecida;

III - Aluno fora de fase, atrasado na sua integralização na disciplina pleiteada, que
ingressou em outro turno do mesmo curso do oferecimento da atividade curricular;

IV - Aluno fora de fase, adiantado em sua integralização, que ingressou no mesmo
turno e curso em que a atividade curricular é oferecida;

V - Aluno em fase, que ingressou em outro turno do mesmo curso do oferecimento
da atividade curricular;

VI - Aluno fora de fase, adiantado em sua integralização, que ingressou em outro
turno do mesmo curso do oferecimento da atividade;

VII - Aluno fora de fase, adiantado em sua integralização, que pretende cursar a
disciplina como extracurricular;

VIII - Aluno em fase que pretende cursar a disciplina como extracurricular.

IX - Aluno regular não contemplado nos itens anteriores.
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