
COMO SOLICITAR DISCIPLINASCOMO SOLICITAR DISCIPLINAS  
EM OUTRAEM OUTRA    TURMATURMA

sOLICITAÇÕES FORA DE
TURMA

Escolha a outra turma que pretende solicitar para
cursar a disciplina no semestre vigente, caso a
turma não conste na primeira página, clique na seta
para virar a página, depois clique em cima da turma
desejada. 

Clique no lápis ao lado da caixa de seleção
da disciplina que pretende solicitar em
outra turma, no semestre vigente. Após
clicar no lápis, o sistema abrirá um campo
com os horários de oferecimento desta
disciplina.

3.) CLIQUE NO LÁPIS AO
LADO DA CAIXA DE
SELEÇÃO

4.) ESCOLHA AOUTRA TURMA

Rematrícula
OS ALUNOS QUE OPTAREM POR SOLICITAR MATRÍCULA "FORA DE TURMA"
(TURNO OU CURSO), DEVERÃO REALIZAR O PEDIDO NA PRÓPRIA
INTERFACE DE MATRÍCULA ONLINE NO MESMO PERÍODO DA
REMATRÍCULA. 

O acesso deverá ser feito com seu

usuário e senha já utilizado no SIGA

https://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx

Caso não consiga acessar o Siga, veja as

instruções no Site da Fatec Sorocaba

http://www.fatecsorocaba.edu.br/siga.asp

ATENÇÃO

As solicitações de Fora de Turma, só estarão azul (em curso),no campo "Histórico Grade" do
SIGA, após análise da coordenadoria do curso. 
Os coordenadores estarão analisando os pedidos na 1º semana de aula do semestre vigente. 
Os resultados aparecerão no no campo "Horários" do Siga, as solicitações deferidas estarão
com os horários solicitados na outra turma e as disciplinas indeferidas estarão matriculadas
no seu horário do curso.

1.) ACESSE O
SIGA 2.) ACESSE O MENU E CLIQUEEM MATRÍCULA ONLINE.

ABRIRÁ A TELA DE REMATRÍCULA

5.) CLIQUE EM SOLICITAR
MATRÍCULA

Após escolher a turma
desejada, justifique o
motivo da solicitação, no
campo justificar e clique
em Solicitar Matrícula

6.) FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Após clicar em Solicitar Matrícula, aparecerá um aviso

"Matrícula proposta, porém informamos que esta

matrícula está sujeita a não aceitação".

Realizando os procedimentos acima, clique no botão "Fechar" a caixa de seleção, as disciplinas ficarão
em azul escuro com a sigla NC, na interface de Matricula online, até a análise do coordenador do curso.

Atenção na escolha da outra turma, pois a caixa de
seleção mostra todos os horários, de todos os cursos e
de todas as Fatecs que essa disciplina é oferecida.


