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Resumo do processo em geral:

1 – Pré-requisito;

2 – Realizar solicitação;
 
3 – Ver processos inscritos.

Objetivo:

Auxiliar os passos a serem realizados pelo discente na 
solicitação da permuta.

Manual – Permuta:

Para informações em caso de dúvida, entrar em 
contato com o DAA:

Telefene: 2105-6503. 



1- Pré-requisito:

1 - A permuta é concedida uma vez e poderá ocorrer somente 
após os interessados terem integralizado pelo menos 15% da 
carga horária total da estrutura curricular a que estejam 
vinculados;

ATENÇÃO: A permuta é concedida uma única vez, em caráter 
irrevogável.

Atenção!
Realce



2- Realizar solicitação:

A permuta consiste na troca de campus entre estudantes 
vinculados a um mesmo curso de campi distintos ou troca de 
turno entre discentes vinculados a turnos diferentes de um 
mesmo curso. Para efetuar a solicitação, acesse:

SIGAA      Portal do Docente     Ensino      Permuta 
acadêmica        Realizar Seleção.    

Ao selecionar “Realizar seleção”, o usuário será direcionado para 
a seguinte página:



2- Realizar solicitação:

Para visualizar o processo seletivo, basta selecionar o ícone    ,  
sendo direcionado para a seguinte página:

Clicando no ícone   , o usuário irá prosseguir na realização da 
inscrição. Então será direcionado para a página mostrada abaixo:

Selecione a disciplina e clique em INSCREVER-SE.



2- Realizar solicitação:

O seguinte relatório irá aparecer em sua tela:

A solicitação está realizada. O usuário pode acompanhar a sua 
situação em: Ensino      Permuta Acadêmica       Ver 
Processos Inscritos      Simular/Verificar Resultado Processo 
Seletivo.   



3- Ver Processos Inscritos:

Portal do Discente       Ensino       Permuta Acadêmica       Ver 
Processos Inscritos      Simular/Verificar Resultado Processo 
Seletivo. 

Será direcionado para a seguinte página:  

Para verificar a situação de sua solicitação, basta acessar:

Clicando no ícone destacado em vermelho, o usuário poderá 
verificar a situação de sua solicitação e fazer um comparativo de 
seus dados com os dados de outros concorrentes.



3- Ver Processos Inscritos:

Clicando no ícone destacado, o usuário será direcionado para a 
seguinte página:

Acima, no local destacado em vermelho, o usuário tem acesso ao 
status de sua solicitação. 
Caso sua solicitação seja aceita, o status será: “Inscrição 
Deferida”. Se não for aceita, será: “Inscrição Indeferida”, 
Como mostra a imagem a seguir:



Os outros dados presentes nesta página fazem menção aos 
dados do usuário e dos demais candidatos. Estes dados serão 
utilizados para avaliação de deferimento/indeferimento. 

3- Ver Processos Inscritos:
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