PROCESSO DE MATRÍCULA DOS VETERANOS
Para fazer a matrícula online, o aluno deve ter em mãos o seu Login e Senha de acesso ao
sistema Acadêmico (http://academico.unemat.br). Se for o primeiro acesso, o Login sempre
será o número do CPF e a Senha padrão, composta pelos 04 últimos dígitos do CPF + data
de nascimento (sem barras).
Exemplo: suponha que o CPF do aluno seja 123.456.789-00 e a data de nascimento
01/01/1990.
O Login será 12345678900 e Senha 890001011990.
Caso já tenha acessado o sistema e tenha esquecido a Senha, na tela inicial do Sistema
Acadêmico (http://academico.unemat.br) há um link de nome: Esqueci minha Senha. Após
clicar nesse ícone será solicitado E-MAIL e CPF. Caso existam e estejam corretos, será
enviado um e-mail com um link para alteração da Senha. (Por isso é importante manter
seus dados atualizados).
Se não estiverem corretos, o sistema emitirá uma mensagem: “NÃO EXISTE UM USUÁRIO
PARA OS DADOS INFORMADOS”. Neste caso, entre em contato com a central de
atendimento (http://academico.unemat.br), solicitando acesso ao sistema. Informe no texto
do chamado, o NOME COMPLETO, CPF e DATA DE NASCIMENTO para verificação
correta de sua situação.
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Feito o Login será mostrada a seguinte tela, conforme figura 1:

Figura 1 - Tela inicial Após Login no sistema acadêmico

Nessa tela, clique em Serviços para o aluno (Em destaque). Você será redirecionado a tela
seguinte, conforme figura 2:

Figura 2 - Tela serviços para o aluno.

Durante o período de matrícula, conforme calendário acadêmico, surgirá o ícone
MATRÍCULA (Em destaque). Clique no ícone Matrícula.
Na tela seguinte, será mostrado um formulário para confirmar seus dados pessoais e um
termo de aceite. Deverá ser confirmada a leitura e concordância com este termo, marcando
a caixa de seleção ao lado da mensagem: Li e concordo com os termos de aceite. Veja
as figuras 3 e 4, que representam o formulário de confirmação de dados e o termo de aceite,
respectivamente.
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Figura 3 - Formulário para confirmação de dados
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Figura 4 – Fim do Formulário para confirmação de dados

Para prosseguir, confirme seus dados e altere os que estiverem incorretos ou
desatualizados (Fig. 3). Marque a caixa de seleção (1) e clique em Próximo passo (2) da
figura 4. (Em destaque).
Em seguida irá aparecer a tela para escolher as disciplinas a serem cursada no semestre,
conforme figura 5.

Figura 5 - Tela de escolha de disciplinas para matrícula.
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Observe na figura 5 que a disciplina “Ciência Política e Teoria do Estado” (1) está
selecionada. Neste caso, a seleção indica que você quer realizar a matrícula nessa
disciplina. Automaticamente o sistema desmarca as disciplinas com choque de horário,
como no caso da disciplina “História do Direito” (4). Sendo assim, para se matricular na
disciplina “História do Direito” (4), você deve desmarcar a anterior (1). As disciplinas (2) e
(3) podem ser selecionadas, pois não possuem choque de horário com a selecionada.
Escolhidas as disciplinas, clique em Próximo passo.
A tela seguinte (figura 6) apresenta as disciplinas marcadas no passo anterior e solicita sua
confirmação.

Figura 6 - Tela de confirmação de matrícula

Se estiver correta as seleções das disciplinas (Figura 6), clique em Finalizar para concluir a
matrícula. A confirmação das disciplinas selecionadas poderá ser verificada pelo PORTAL
DO ALUNO, opção CONSULTA ACADÊMICA, em que aparecerão as disciplinas com o
status de MATRICULADO
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