Tutorial de acesso à Matricula Orientada – Curso de Medicina
Caros alunos este é o tutorial de matrícula orientada do curso de medicina, se organizem
para realizarem de 18/01/2021 a 30/01/2021, pois o número de vagas por turma está
limitado em 80 alunos.
Para realizar sua matrícula orientada tenha acesso a impressora, internet e siga os passos
abaixo:
1. Acessar o arquivo “Horário Medicina 2021/1” no link abaixo:
Link do horário https://drive.google.com/drive/folders/1zHUK1sXLCIvEn6zj45QPNWY_n5LL9sW?usp=sharing
2. Elaborar o seu horário semanal no arquivo abaixo:
Lembretes:
•

•
•

Tenha em mãos o seu histórico escolar para consulta dos submódulos/módulos a
cursar. O histórico pode ser acessado no portal do aluno, no ícone “gerar
relatórios”, opção “análise curricular”. Escolha a matriz que você está cursando,
2015 ou 2018-A.
Após finalizar o seu horário semanal, conferir para que não haja “choque” de
horários.
Não se esqueça que alguns submódulos/módulos possuem horários em vários dias
e períodos da semana, sendo que todos devem ser inseridos no seu horário
semanal. Nenhum submódulo/módulo pode ficar com carga horária incompleta.

*Após inserir o horário semanal no sistema e confirmar a matrícula, não será permitido
alterações.
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2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

MATUTINO

08h00 às 09h40

10h00 às 11h40

ALMOÇO

11h41h00 às 13h19

VESPERTINO

13h20 às 15h00

15h20 às 17h00

NOTURNO

19h00 às 20h40

20h50 às 22h30
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Sábado

4. Quando tiver certeza do seu horário semanal, acesse o site da instituição:
https://universidadebrasil.edu.br/portal/
5. Acesse o Menu Acesso do aluno| Portal do aluno
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7. Faça o login no Portal do Aluno

8. No portal do aluno, acesse o menu lateral | opção Portal Antigo
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9. Acesse o Período de Matrícula

10. Selecione o período letivo atual – 2021/1

Rua Três de Dezembro, 38 - Centro - São Paulo - SP - Cep: 01014-020
(11) 3111-8725

11. Acesse no menu lateral a opção “Matrícula Online”

12. Neste momento inicia-se a matrícula orientada. Realize a leitura completa das
orientações. Após a leitura, clique em iniciar.

13. Selecione o período letivo atual – 2021/1 e clique em continuar matrícula
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14. Nesta tela, o aluno deve selecionar os submódulos/módulos que deseja cursar, de
acordo com a horário semanal elaborado previamente.
Atenção:
• A Atividade Complementar do período matriculado é obrigatória.
• Caso escolha submódulos/módulos para o mesmo dia e horário da semana, o sistema
acusará com um “X” ao lado do submódulo/módulo e no horário semanal será possível
observar o “choque” contornado em vermelho. Dessa forma, terá que alterar o horário
semanal para prosseguir com a matrícula orientada. NÂO se esqueça de verificar se a
atividade complementar do período matriculado está inserida.
• Não poderá incluir submódulos/módulos em períodos posteriores ao de matrícula.

15. No canto superior direito, clique na opção quadro de horários, para verificar o horário
dos submódulos/módulos escolhidos. Ao finalizar a escolha dos submódulos/módulos,
imprima o horário semanal no canto superior esquerdo.
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17. Após escolher os submódulos/módulos, selecione a opção Confirmar Matrícula.
Lembrando que após os submódulos/módulos serem escolhidos não poderão ser mais
alterados.

18. Ler atentamente e salvar/imprimir o comprovante.
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19. Pronto. Sua matricula foi realizada com sucesso.

20. Assine a matrícula orientada e Scaneie no aplicativo CamScanner. Após scanear envie o
arquivo renomeado com seu nome completo para o e-mail
matriculaorientadamedicina.fer@universidadebrasil.edu.br
Caso seja aluno que se matriculará no INTERNATO em 2021/1:
• Se você cumpriu (Aprovado ou AE) todos os submódulos do primeiro ao oitavo período,
selecione o internato na matrícula;
• Se você está matriculado no 9º período em 2021/1 e possui submódulos a cursar do
primeiro ao oitavo período, deverá baixar, imprimir e assinar o termo de ciência de ingresso
no
internato
com
pendências
disponível
no
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1zHUK1sXLCIvEn6zj45QPNWY_n5LL9sW?usp=sharing e encaminhar junto com a matrícula orientada para validação
matriculaorientadamedicina.fer@universidadebrasil.edu.br
• Só podem ingressar no internato alunos com período de matrícula 9º ou superior em
2021/1, haja vista, que não pode cursar períodos posteriores ao de matrícula.

21.Aguarde a resposta de validação da sua matrícula orientada, por e-mail, após o dia
01/02/2021.

Perguntas frequentes:
1. No meu histórico escolar falta nota de um submódulo/módulo que eu já cursei, como
proceder?
R: Você deverá encaminhar um e-mail com nome completo, RA, submódulo/módulo sem nota,
turma e período letivo cursado para atendimento.fer@universidadebrasil.edu.br . Especificar
no ASSUNTO do e-mail: “MATRICULA ORIENTADA – NOTAS”
Ex. Eu, João Pedro de Souza, RA 123456-7, cursei Fundamentos Médicos na turma 2ºA em
2019/1 e solicito a inserção de notas e frequências no meu histórico.
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2. Eu não tenho conhecimento das equivalências entre as matrizes, como proceder?
R: Você pode acessar o link abaixo para conhecer melhor as equivalências.
https://drive.google.com/drive/folders/1zHUK1sXLCIvEn6zj45QPNWY_n-5LL9sW?usp=sharing
3. Cursei um submódulo/módulo, tive as notas lançadas no meu portal, mas o submódulo
não aparece como aprovado no meu histórico?
R: Você pode possuir um problema com equivalência entre matrizes. Você deve encaminhar um
e-mail para atendimento.fer@universidadebrasil.edu.br informando o submódulo/módulo
cursado e a sua equivalência. Especificar no ASSUNTO do e-mail: “MATRICULA ORIENTADA –
EQUIVALÊNCIAS”
Ex. Eu, João Pedro de Souza, RA 123456-7, cursei Fundamentos de Enfermagem I na turma 1ºA
em 2018/2 e fui aprovado, no meu histórico Fundamentos Básicos aparece a cursar, solicito
equivalência.
4. Tenho dúvidas sobre questões financeiras, como proceder?
R: Você deve encaminhar e-mail para cra@ub.edu.br
5. Tenho outras dúvidas sobre MATRÍCULA ORIENTADA, como proceder?
R: Acesse um dos links abaixo para atendimento. O atendimento é individual e o docente
aceitará você na chamada após concluir o atendimento anterior. Dessa forma, o atendimento
será por ordem de solicitação da chamada. Cada link possui uma “fila” virtual.
Link 1: meet.google.com/jjo-pgiu-yed
Link 2: http://meet.google.com/fhr-dwaf-cpn
Link 3: meet.google.com/wqa-swis-byz
Link 4: https://meet.google.com/exz-uehv-hbs
Horário de atendimento do link das 08h00 às 11h40 e das 13h20 às 16h30.
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