
AJUSTE ACADÊMICO
Passo a passo para escolha e organização das 
suas disciplinas para o próximo semestre



ACESSE O PORTAL DO ALUNO
• Para fazer seu Ajuste Acadêmico, acesse o portal WebAluno

https://432f5d.mannesoftprime.com.br/webaluno/
• Use seu login e senha padrão da PUCPR

https://432f5d.mannesoftprime.com.br/webaluno/


NA ABA MENU – CLIQUE EM REMATRÍCULA 
GRADUAÇÃO/AJUSTE ACADÊMICO



PASSO 3 – ATENTE-SE ÀS INFORMAÇÕES NA 
TELA

• Um detalhe importante: só é possível realizar o Ajuste Acadêmico após o pagamento da rematrícula do 
semestre.

• Cada Escola tem um dia preferencial para realização do Ajuste. Confira qual é a data da sua Escola.
• Depois de ler, clique em “AVANÇAR”.



ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS

• Alteração de dados Cadastrais

• “Confira todos os seus dados cadastrais e caso 
perceba que algum está incorreto ou 
desatualizado, realize a alteração necessária. 

• É muito importante manter seus dados sempre 
atualizados



PASSO 4: SUGESTÃO DE GRADE
Leia o texto informativo no início da página.
O horário que aparece no topo da sua tela é a sugestão para a sua grade ou período.



PASSO 5: REMOVER/INCLUIR DISCIPLINAS
-Abaixo, você encontra as grades de todos os períodos do seu curso. Se quiser incluir ou excluir disciplinas, é só ir até o
período desejado e selecionar a disciplina que quer alterar.
-Ao escolher a opção “Não Matriculado”, você remove essa disciplina do seu horário.
-Se quiser cursá-la, escolha o melhor horário e turma para você.

-Nas opções, a sigla indica o nome abreviado do curso, a turma, o turno e a modulação da disciplina.
-Fique atento à primeira parte da sigla, pois algumas disciplinas são ofertadas para mais de um curso. Dependendo horário
que você escolher, irá realizar a disciplina com um curso diferente do seu.

Algumas disciplinas têm Requisitos para que você possa cursá-las, e essas especificações aparecem na quarta coluna da
tabela. O significado de cada um deles está no texto de introdução no topo da página. Verifique se você atende aos
Requisitos antes de se matricular na disciplina.



PASSO 6 : SIMULAR AJUSTE

-Depois que tiver configurado sua grade, clique em “Simular Ajuste”
-Caso haja algum conflito de horários (ou seja, se você tiver selecionado disciplinas que acontecem ao mesmo tempo), o
sistema irá emitir um alerta. Só é possível concluir seu Ajuste Acadêmico se não houver conflitos de horários na sua grade.
-Se isso acontecer, volte para as disciplinas, corrija os conflitos e simule novamente.



PASSO 7: ELETIVAS

-Para verificar as opções de Eletivas do seu curso, vá até o final da página. Lá, você vai encontrar todas as disciplinas
eletivas com oferta cadastradas em sua matriz”
Você pode utilizar os filtros para facilitar a busca
Escolha a turma e horário da eletiva, e então clique em “Simular Ajuste”



PASSO 8: FINALIZAR 
-Depois de escolher suas Eletivas e verificar se está tudo certo na sua simulação de Ajuste, clique em “Finalizar Alterações”



PASSO 8: FINALIZAR 
O sistema irá gerar o valor da sua mensalidade com todos os ajustes realizados.
-Em seguida, você confere seus horários, e confirma.
-Você pode imprimir seu contrato, horário e as disciplinas em que se matriculou, se quiser.
DÚVIDAS: Se tiver dúvidas sobre o Ajuste Acadêmico, acesse http://jornada.pucpr.br e confira os canais de atendimento
disponíveis. Caso sua dúvida seja sobre outros processos, entre em contato com o Siga Online

http://jornada.pucpr.br/


ATENDIMENTO
AO ESTUDANTE
PUCPR
Chat
www.pucpr.br

Curitiba:  41 3271 1555
Londrina: 43 3372 6000
Maringá: 44 3025-8700
Toledo: 45 3277-8600


