ATENÇÃO: Rematrícula para o 1º semestre de 2018


A rematrícula ocorrerá no período de 24 e 25 de janeiro.




Ela deverá ser realizada diretamente pelo SIGA. Em caso de dúvidas, nessas datas, estaremos
auxiliando os alunos das 11h às 19h na Fatec Rio Preto.
Não serão esclarecidas dúvidas por telefone ou e-mail, apenas presencialmente.



O SIGA é acessado pelo link: https://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx

 NÃO SERÃO ACEITAS REMATRÍCULAS FORA DOS DIAS
24 E 25 DE JANEIRO DE 2018

CRONOGRAMA
Rematrícula
- Diretamente pelo SIGA ou presencialmente na Fatec Rio Preto.

24/01/2018 e 25/01/2018

Acerto/Alteração de Rematrícula
- Diretamente na Secretaria Acadêmica;

De 15/02/2018 a 23/02/2018

- Somente para os alunos que efetivaram a Rematrícula nas datas
estipuladas (24 e 25 de janeiro de 2018).

Dúvidas frequentes:
1) Preciso fazer a rematrícula ?
SIM. A rematrícula não é efetuada automaticamente. Ela é obrigatória para todos os alunos que desejam
cursar pelo menos uma disciplina no 1o. semestre letivo de 2018.

2) Como posso fazer a rematrícula ?
A rematrícula ocorre nos dias 24 e 25 de janeiro (quarta e quinta-feira). Ela será feita de forma on-line,
diretamente pelo SIGA. Nessas datas, estaremos auxiliando os alunos das 11h às 19h na FATEC Rio
Preto. O SIGA é acessado pelo link: https://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx

3) Não consigo acessar o SIGA. O que devo fazer ?
Para efetuar a rematrícula on-line, é necessário acessar o SIGA, isto é, saber corretamente seu login e
senha de acesso.
Caso seja necessário, solicite uma nova senha diretamente na Secretaria Acadêmica da FATEC Rio Preto
ou pelo e-mail secretaria@fatecriopreto.edu.br, informando nome completo, RG/RA, curso/turno, e-mail
para contato (deve ser aquele já informado na Secretaria).

4) Acessei o SIGA. Como fazer a rematrícula ?
Após seu acesso ao SIGA, verifique seu "Histórico em grade", logo após "MATRÍCULA ON-LINE" e
obedeça as orientações contidas na página do site para efetivar sua rematrícula.
Veja também o tutorial acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=zk-X4ws_F6Q&t=9s

5) Não tenho nenhuma disciplina em atraso. Preciso fazer a rematrícula mesmo assim ?

SIM. A escolha de disciplinas é uma atitude voluntária do aluno e por este motivo todas as disciplinas
desejadas devem ser explicitamente marcadas. Em nenhum caso a FATEC presumirá que o aluno deseja
cursar qualquer disciplina.

6) Como será a rematrícula para quem não tem disciplinas em atraso (está "em fase") ?
O procedimento é simples: basta marcar, na tela respectiva, o semestre desejado: todas as disciplinas
daquele semestre aparecerão selecionadas.

7) Fui reprovado em alguma disciplina no 2o. semestre de 2017. O que devo fazer ?
A disciplina em reprova pode ser feita presencialmente ou em Regime Especial (o aluno realiza os
trabalhos e provas, porém não frequenta as aulas da disciplina em questão).
Primeiramente, verifique se você foi reprovado por insuficiência de nota ou de frequência.
Se foi por nota e se foi a primeira vez que você foi reprovado nessa disciplina, verifique se a disciplina
será oferecida, no 1o. semestre de 2018, em Regime Especial, aparece a sigla TE na disciplina. Se a
disciplina vai ser oferecida, você pode, caso queira, matricular-se em Regime Especial, DESDE QUE seja
a primeira vez em que você é reprovado nessa disciplina e que a reprovação tenha acontecido no semestre
que se encerrou agora, ou seja, 2º/2017. Neste caso, marque explicitamente sua escolha. Caso queira fazer
presencialmente, clique sobre a disciplina e solicite que ela seja realizada de forma “normal”.
Se foi por frequência ou não foi a sua primeira reprovação na disciplina, você não tem direito à matrícula
em Regime Especial nessa disciplina e deve cursá-la presencialmente.

8) A disciplina em que fui reprovado não será oferecida em Regime Especial ou não tenho o direito de
cursá-la em Regime Especial. O que devo fazer ?
A disciplina deve ser cursada presencialmente. Você pode fazer isso no semestre imediatamente posterior
à reprovação ou no semestre seguinte, mas aconselha-se cursar a disciplina tão logo seja possível. Para
cursá-la, será preciso marcar explicitamente a sua escolha. Note que se você optar por não cursar a
disciplina no semestre imediato, ela tornar-se-á obrigatória no semestre seguinte e nos demais até que
consiga aprovação na mesma.

9) Alguma disciplina de semestres anteriores que preciso cursar devido a reprovas é oferecida no
mesmo horário de outras que também preciso cursar do meu semestre corrente. O que devo fazer ?
São duas as opções:
1º- Mesmo horário: caso não possa frequentar ou a disciplina não seja ofertada em curso/turno diferente,
deve matricular-se de forma que as dependências mais antigas sejam prioridades e ir encaixando em seu
horário as disciplinas conforme for permitido pelo sistema SIGA. Lembrando que sempre estará em
atraso em relação ao seu ingresso na IES.
2º- Curso e/ou turno diferente: Caso seja possível frequentar a disciplina em atraso em outros horários,
clicar no Lápis que fica ao lado da disciplina, abrirá uma nova tela com os horários no qual é possível
solicitar, proceder a escolha e fazer a justificativa de sua solicitação. Este pedido será posteriormente
analisado pelas Coordenações (pois não se trata de seu próprio turno/curso), que verificarão a viabilidade
de atender o pedido. O aluno deve verificar se seu pedido foi aceito, direto pelo SIGA (onde deve
aparecer em curso) ou na Secretaria Acadêmica para tomar ciência da resposta ao seu pedido.

10)Se depois eu mudar de ideia quanto às disciplinas que escolhi para fazer, posso alterar a matrícula?
SIM. O Calendário prevê que as matrículas podem ser alteradas/ajustadas do dia 15/01/2018 à
23/01/2018, somente para aqueles que realizaram a rematrícula no dia 24 ou 25 de janeiro. Para
alterações, converse sempre com o seu Coordenador. Em caso de alteração, a matrícula deve ser
totalmente refeita (presencialmente na Secretaria da FATEC). Procure ter certeza de que TODAS as
disciplinas que você deseja cursar tenham sido anotadas no formulário de alteração, pois somente o
último formulário será considerado na efetivação da matrícula.

11) Pretendo solicitar a aplicação de Exame de Proficiência em uma ou mais disciplinas, se ele for
oferecido. Devo matricular-me nessa(s) disciplina(s) mesmo assim ?
SIM. Enquanto o Exame não é realizado e seu resultado conhecido, você deve garantir vaga na disciplina
por meio da matrícula. Os Exames devem ser solicitados ao coordenador de seu curso ou pessoalmente na
Secretaria Acadêmica da Fatec Rio Preto, até o dia 19/12/2018 e as provas ocorrerão entre 15/02/2018 e
22/02/2018.
O aluno poderá alterar a matrícula caso o resultado de seu exame seja protocolado pela coordenação na
Secretaria Acadêmica até o dia 22/02/2018, pois 23/02/2018 é a data máxima para alteração de matrícula.
Caso o resultado não chegue a tempo, o aluno que tiver dispensa ficará com “janela” no horário da
disciplina dispensada.

12) Como saberei se o meu pedido de matrícula foi integralmente aceito ?
No dia 26/02/2018, acesse o SIGA e verifique se está matriculado em todas as disciplinas que havia
solicitado e se o horário matriculado está correto e fique atento a chamada realizada pelo professor. Caso
não esteja correto notifique com urgência a Secretaria Acadêmica.
É importante verificar, no momento da assinatura, se todas as disciplinas que você deseja cursar
(presencialmente, em Regime Especial e em outro turno) estão explicitamente marcadas, pois é a partir
dessa relação que a matrícula do aluno é lançada no Sistema Acadêmico. Somente o último formulário
preenchido pelo aluno será considerado para efetivação da matrícula.

13) O que acontece se eu não fizer a minha rematrícula para o 1º semestre de 2018?
O aluno entra em "trancamento automático", pois entende-se que ele não deseja cursar nenhuma
disciplina no semestre. No entanto, se o aluno já tiver usado os dois trancamentos a que tem direito
(automáticos ou solicitados), a matrícula entra em processo de "cancelamento automático", ou seja, o
aluno perde a vaga no curso.
Procure a Secretaria Acadêmica caso tenha dúvidas se pode ser realizado o trancamento.

14) Minha matrícula já foi trancada no 2o. semestre de 2017. O que devo fazer ?
Sugere-se fazer a matrícula normalmente. Caso contrário, haverá um novo trancamento (automático).
Lembre-se, no entanto, que o aluno tem direito a apenas dois trancamentos, automáticos ou não,
consecutivos ou não, durante todo o curso. Depois disso, o aluno perde a vaga no curso.

15) Com quem posso conversar para obter mais informações e esclarecimentos ?
O Coordenador de Curso é a pessoa indicada para ajudar você a efetuar sua matrícula de maneira que o
seu tempo total de curso seja o mínimo possível. O aluno que precisar da ajuda da coordenação para
otimizar sua grade, favor entrar em contato através dos seguintes e-mails:
 Tecnologia em Agronegócio: danila@fatecriopreto.edu.br (Coordenadora Danila) ou
alsimonato@fatecriopreto.edu.br (Coordenador Adriano);
 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: ads@fatecriopreto.edu.br (Coordenador
Sérgio);
 Tecnologia em Informática para Negócios: ducatti@fatecriopreto.edu.br (Coordenador Ducatti).

Funcionários estarão em atendimento exclusivo aos alunos,
nos dias 24 e 25 de janeiro das 11h às 19h.

