
Fazer a sua rematrícula para o próximo semestre é mais fácil e rápido do que 

você imagina. Antes de viajar, faça a sua e curta as férias numa boa.  

A rematrícula é feita exclusivamente on-line, basta acessar o WEBCAF. 

Você poderá escolher com rapidez e eficiência quais disciplinas deseja cursar, 

além de poder acompanhar o status das turmas (se estão cheias, se ainda não 

estão formadas ou se há vagas).  
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Oportunidade Período de Renovação 
Graduação Tradicional, Graduação Tecnológica e 

Graduação a Distância 

1ª 13/07/2015 a 15/07/2015 Prefixo de Matrícula até 2012.1 

1ª 16/07/2015 a 18/07/2015 Prefixo de Matrícula de 2012.2 até 2014.1 

1ª 19/07/2015 a 21/07/2015 Prefixo de Matrícula de 2014.2 até 2015.1 

1ª 22/07/2015 a 29/07/2015 Todos 

  30/07/2015  e 31/07/2015  Sistema fechado 

2ª 01/08/2015 a 12/08/2015 
2ª oportunidade – Todos os alunos que não realizaram 

matrícula na 1ª oportunidade 

  13/08/2015  e 14/08/2015  Sistema fechado 

3ª 15/08/2015 a 21/08/2015 
3ª oportunidade – Todos os alunos que não realizaram 

matrícula na 2ª oportunidade 



Bem-vindo ao sistema de matrículas da Universidade Castelo Branco.  

 

Siga o passo a passo e veja como é fácil. 

 

O processo consiste em três etapas:  

• Etapa 1 Você irá visualizar apenas as disciplinas do seu período referentes ao seu 

curso.  

• Etapa 2 Aqui, você irá ver todas as disciplinas de todos os períodos do seu curso 

de graduação.  

• Etapa 3 Aqui estão todas as turmas oferecidas em todos os campi e unidades 

para todos os cursos da UCB.  
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ETAPA 1 – Nesta etapa você tem acesso apenas às disciplinas oferecidas para o seu período e turno.  

 

Escolhê-las significa manter o fluxo para que você conclua a sua graduação como previsto. 

É preciso clicar em INCLUIR para escolher as disciplinas e em EXCLUIR para descartá-las.   

As turmas indicadas com um símbolo verde estão formadas e as indicadas com símbolo amarelo ainda 

não atingiram o número mínimo de alunos para serem abertas.  
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ETAPA 2 – Nesta etapa você verá todas as disciplinas do seu curso de graduação.  

 

Irão aparecer todas as disciplinas do seu curso (inclusive de períodos anteriores e futuros e equivalentes 

entre cursos e fluxos). Essa etapa é indicada para aqueles que não cursaram alguma disciplina no 

momento certo ou para quem deseja “puxar” uma disciplina e antecipar o estudo. Você também poderá ver 

as disciplinas do NI clicando no botão “Listar disciplinas do Núcleo Integrador (NI)”. 
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ETAPA 3 – Esta etapa mostra todas as disciplinas oferecidas para todos os cursos de graduação.  

 

Se você deseja enriquecer sua formação acadêmica com disciplinas de outros cursos, verá aqui todas as 

opções. Você está visualizando todas as disciplinas de todos os cursos da UCB. Lembre-se de que elas 

não são computadas para sua integralização curricular. 



IMPRESSÃO DE PLANO DE ESTUDOS E 

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 
 

 

Após fazer a matrícula, você pode optar por 

imprimir o Plano de Estudos no mesmo 

momento ou posteriormente. 

  

A qualquer momento, dentro do prazo 

estabelecido, é possível voltar ao WEBCAF 

e alterar as opções de matrícula.   

 

Vale lembrar que: antes do início das 

aulas, você receberá um e-mail avisando 

sobre as turmas que ainda não foram 

formadas. As aulas nessas turmas não 

começarão em 03 de agosto, como as 

demais. Haverá um prazo para que elas 

sejam confirmadas ou não. Se não 

obtiverem o número de alunos suficiente, 

as turmas não serão abertas. Nesse caso, 

você será informado para que possa 

escolher outra disciplina.  
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