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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Acadêmico Web UFES foi idealizado como uma alternativa aos 

módulos acadêmicos que fazem parte do SIE (Sistema de Informação para o 

Ensino), mantendo-se as funcionalidades já existentes através de uma interface 

web mais intuitiva e amigável, assim como a proposta de novas visões e 

funcionalidades não contempladas no SIE. 

A princípio, a utilização do Sistema Acadêmico Web UFES atenderá as 

demandas acadêmicas da Pró-reitora de Graduação (PROGRAD), colegiados 

dos cursos superiores e Secretaria de Ensino a Distância (SEAD). Futuramente 

e já em processos de desenvolvimento, também serão integradas as demandas 

da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e seus cursos de 

Especialização, Mestrados e Doutorados, assim como as demandas do Centro 

de Educação Infantil Criarte. 

As permissões de acesso ao sistema pelos diversos usuários, assim como as 

restrições de acesso às aplicações e visualização das informações serão regidas 

pelas informações de acesso contidas no banco de dados da UFES, respeitando 

a integridade já existente no SIE. 

Portanto, a proposta geral é o gerenciamento de todos os níveis de ensino 

oferecidos pela UFES em uma ferramenta única e esta primeira versão é o passo 

inicial para que este objetivo seja alcançado. 

O desenvolvimento do sistema será contínuo e a participação dos usuários será 

importante, pois a partir da utilização do sistema, opiniões e sugestões irão surgir 

para futuras propostas de melhorias nos processos e no próprio sistema, 

possíveis novas funcionalidades podem ser sugeridas e avaliadas quanto às 

suas viabilidades. 
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2 ÁRVORE DE FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

A seguir, é apresenta a lista de funcionalidades contempladas pelo sistema: 

 Portal Acadêmico Web: 

 Organização do Ensino: 

 Cadastro de Disciplinas; 

 Cadastro de Programa das Disciplinas; 

 Cadastro de Cursos; 

 Cadastro de Atividades Complementares; 

 Cadastro de Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 Cadastro do Aluno: 

 Manutenção do Cadastro de Alunos; 

 Oferta de Disciplinas: 

 Oferta de Disciplinas por Curso Graduação; 

 Oferta de Disciplinas por Curso Pós-Graduação; 

 Oferta de Disciplinas Criarte. 

 Matrícula: 

 Matrícula por Aluno (PROGRAD); 

 Planos de Estudos dos Alunos (PROGRAD); 

 Matrícula de Alunos de Especialização; 

 Matrícula de Alunos de Criarte. 

 Histórico do Aluno: 

 Histórico do Aluno; 

 Inserção/Alteração no Currículo; 
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3 ACESSO AO SISTEMA 

Para realizar o acesso ao Sistema Acadêmico Web UFES, é necessária a 

utilização de um software navegador web, tais como Internet Explorer, Microsoft 

Edge, Google Chrome, Firefox, Safari, entre outros. O endereço para acesso ao 

sistema é: 

academico.ufes.br 

Ao acessar a página, será apresentada a tela em que os usuários deverão 

informar as suas credenciais de acesso ao sistema, login e senha únicos 

utilizados para acesso aos diversos serviços e sistemas disponibilizados pela 

UFES. A Figura 1 apresenta a página de login do sistema. 

Figura 1 – Página de Login 

 

Caso ainda não possua o login e senha únicos ou tenha esquecido, o usuário 

pode recuperá-los no Portal de Autenticação através do seguinte endereço 

eletrônico: 

senha.ufes.br 

 

 

 

https://academico.ufes.br/
https://senha.ufes.br/
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A Figura 2 apresenta o detalhe do formulário de login: 

Figura 2 – Formulário de Login 

 

Após informar o usuário e senha únicos corretamente, o usuário será 

redirecionado para a tela inicial do sistema. Mensagens de erro serão 

apresentadas caso o usuário tenha inserido login e/ou senha inválidos ou não 

possua acesso ao sistema. A Figura 3 apresenta as mensagens de erro de 

acesso ao sistema. 

Figura 3 – Mensagens de Erro de acesso ao sistema. 
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4 PÁGINAS E FUNCIONALIDADES 

Nesta seção são apresentadas e descritas as páginas e funcionalidades que 

compõe o sistema. 

 

4.1 PÁGINA INICIAL 

Após a etapa de autenticação o usuário é redirecionado para a página inicial do 

sistema, composta por uma mensagem de boas-vindas ao usuário, um menu 

principal que dá acesso às aplicações disponíveis, links diretos para as páginas 

web e documentos das unidades que utilizam o sistema, principais notícias do 

dia, um campo que contêm o usuário SIE que está utilizando o sistema e um 

botão que executa a ação “Sair” (logout). 

Ao clicar no botão Sair, o usuário é redirecionado novamente para a página de 

login, tendo que fornecer novamente suas credencias para ter novo acesso ao 

sistema. 

A navegação para a página inicial pode ser realizada a partir de quaisquer 

aplicações, basta que o usuário acesse o item “Página Inicial”. 

A Figura 4 apresenta a tela inicial do sistema. 

Figura 4 – Tela Inicial do Sistema 
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4.2 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO 

Nesta seção são apresentadas as telas e funcionalidades referentes à 

organização do ensino, composta pelas funcionalidades de Cadastro de 

Disciplinas, Cadastro de Programas das Disciplinas, Cadastro de Atividades 

Complementares, Cadastro de Cursos e Cadastro de Projetos Pedagógicos dos 

Cursos. 

 

4.2.1 Cadastro de Disciplinas 

Disciplinas são as atividades curriculares criadas nos diversos Departamentos 

para compor as estruturas curriculares existentes nas diferentes versões de um 

curso. Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até 

o seguinte caminho: Organização do Ensino > Disciplinas > Cadastro de 

Disciplinas. A Figura 5 apresenta o caminho do menu para o acesso ao Cadastro 

de Disciplinas. 

Figura 5 – Menu Cadastro de Disciplinas 

 

A primeira página a ser apresentada para a aplicação Cadastro de Disciplinas é 

a que possibilita a busca por alguma disciplina já cadastrada ou a criação de 

uma nova disciplina. A busca pode ser feita tanto pelo código da disciplina, pelo 

nome da disciplina ou por ambos ao mesmo tempo. A Figura 6 apresenta o 

formulário para a busca de disciplinas. 
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Figura 6 – Busca de Disciplinas 

 

4.2.1.1 Editar Disciplina 

Após incluir um código de disciplina e/ou nome da disciplina para a busca, basta 

clicar no botão Buscar para que a lista de disciplinas seja exibida. A Figura 7 

apresenta o resultado de uma busca de disciplinas. 

Figura 7 – Lista de disciplinas 

 

Ao encontrar a disciplina, basta clicar no botão existente na coluna Alterar da 

disciplina desejada para realizar a edição dos seus dados. O usuário será 

redirecionado para a página que contém os dados da disciplina selecionada. A 

Figura 8 apresenta o formulário para edição dos dados da disciplina selecionada. 

Figura 8 – Formulário de edição dos dados da disciplina 
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O formulário é composto por 5 guias: 

 Dados da disciplina – contém os dados gerais sobre a disciplina, tais como 

o nome da unidade a qual pertence, a área de conhecimento a que 

pertence, código, nome, quantidade de créditos, quantidade do encargo 

didático, necessidade de horário, situação da disciplina e detalhamento 

da carga horária; 

 Objetivos da Disciplina – contém os objetivos da disciplina; 

 Ementa da Disciplina – contém a ementa da disciplina; 

 Bibliografia Básica – contém a bibliografia básica da disciplina; 

 Bibliografia Complementar – contém a bibliografia complementar da 

disciplina; 

Ao clicar no botão Cancelar, o usuário será redirecionado para a página de busca 

de disciplinas. 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada. 

Obs.: Para salvar os objetivos, ementa, bibliografia básica e bibliografia 

complementar da disciplina, basta selecionar a guia desejada, digitar os dados 

e clicar no botão Salvar existente na guia. 

Após as modificações serem realizadas, basta clicar no botão Salvar para que 

as informações sejam efetivadas e salvas. A Figura 9 apresenta as mensagens 

que são exibidas ao usuário após o salvamento. 

Figura 9 – Mensagem Salvar Disciplina 
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4.2.1.2 Cadastrar Nova Disciplina 

Na página de busca de disciplinas, ao clicar no botão Cadastrar Nova Disciplina, 

o usuário será redirecionado para a página do cadastro de disciplinas. A Figura 

10 apresenta a tela de Cadastro de Disciplinas. 

Figura 10 – Cadastro de Disciplinas 

 

O formulário é composto por 5 guias: 

 Dados da disciplina – contém os dados gerais sobre a disciplina, tais como 

o nome da unidade a qual pertence, a área de conhecimento a que 

pertence, código, nome, quantidade de créditos, quantidade do encargo 

didático, necessidade de horário, situação da disciplina e detalhamento 

da carga horária; 

 Objetivos da Disciplina – contém os objetivos da disciplina; 

 Ementa da Disciplina – contém a ementa da disciplina; 

 Bibliografia Básica – contém a bibliografia básica da disciplina; 

 Bibliografia Complementar – contém a bibliografia complementar da 

disciplina; 

Ao clicar no botão Cancelar, o usuário será redirecionado para a página de busca 

de disciplinas. 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada. 

Após o preenchimento correto dos dados, basta clicar no botão Salvar para que 

a nova disciplina seja criada, em seguida forneça os dados referentes aos 
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objetivos, ementa, bibliografia básica e bibliografia complementar da disciplina e 

clicar nos botões Salvar das Guias Objetivos da Disciplina, Ementa da Disciplina, 

Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar. Após cada ação de salvamento, 

mensagens serão exibidas para o usuário. 

 

4.2.2 Cadastro de Programa das Disciplinas 

Esta aplicação possibilita o acesso ao Cadastro de Programa das Disciplinas. 

Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o 

seguinte caminho: Organização do Ensino > Disciplinas > Programa das 

Disciplinas. A Figura 11 apresenta o caminho do menu para o acesso ao 

Cadastro de Programa das Disciplinas. 

Figura 11 – Menu Cadastro de Programa das Disciplinas 

 

A primeira página a ser apresentada para a aplicação Cadastro de Programa das 

Disciplinas é a que possibilita a busca das disciplinas, para a edição do seu 

programa. A busca pode ser feita tanto pelo código da disciplina, pelo nome ou 

por ambos ao mesmo tempo. A Figura 12 apresenta o formulário para a busca 

de programa das disciplinas. 

Figura 12 – Busca de Programa das Disciplinas 
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Após incluir um código de disciplina e/ou nome da disciplina para a busca, basta 

clicar no botão Buscar para que a lista de disciplinas seja exibida. A Figura 13 

apresenta o resultado de uma busca de disciplinas para edição do programa. 

Figura 13 – Lista de Atividades Curriculares – Objetivos e Ementa 

 

Ao encontrar a disciplina, basta clicar no botão existente na coluna Alterar da 

disciplina desejada para realizar a edição dos seus dados. O usuário será 

redirecionado para a página que contém os dados do programa da disciplina 

selecionada. A Figura 14 apresenta o formulário para edição dos dados da 

disciplina selecionada. 

Figura 14 – Formulário de edição do programa de uma disciplina 

 

O formulário é composto por 4 guias: 

 Objetivos da Disciplina – contém os objetivos da disciplina; 

 Ementa da Disciplina – contém a ementa da disciplina; 
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 Bibliografia Básica – contém a bibliografia básica da disciplina; 

 Bibliografia Complementar – contém a bibliografia complementar da 

disciplina; 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar, o usuário será redirecionado para a página 

de busca de objetivos e ementa. 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada. 

Obs.: Para salvar o programa da disciplina, basta selecionar a guia desejada, 

digitar os dados, declarar que está ciente das alterações e clicar no botão Salvar 

existente na guia. Uma mensagem será exibida para o usuário indicando o 

sucesso da operação. 

 

4.2.3 Cadastro de Atividades Complementares 

São atividades referentes a habilidades, conhecimentos, competências e 

atitudes adquiridas fora do ambiente escolar que visam ao enriquecimento do 

aluno, alargando o seu currículo com experiências e vivências acadêmicas 

internas ou externas ao curso. Embora não façam parte das disciplinas que os 

alunos devem cursar, são consideradas diretamente pertinentes à sua formação, 

tais como atividades de extensão, pesquisa, iniciação à docência, participação 

em eventos, publicações e vivência profissional complementar. Para ter acesso 

a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o seguinte caminho: 

Organização do Ensino > Atividades Complementares > Cadastro de Atividades 

Complementares. A Figura 15 apresenta o caminho do menu para o acesso ao 

Cadastro de Atividades Complementares. 

Figura 15 – Menu Cadastro de Atividades Complementares 
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A primeira página a ser apresentada para a aplicação Cadastro de Atividades 

Complementares é a que possibilita a busca por alguma atividade já cadastrada 

ou a criação de uma nova atividade. A busca pode ser feita tanto pelo código da 

atividade complementar, pelo nome ou por ambos ao mesmo tempo. A Figura 

16 apresenta o formulário para a busca de atividades complementares. 

Figura 16 – Busca de Atividades Complementares 

 

 

4.2.3.1 Editar Atividade Complementar 

Após incluir um código de atividade complementar e/ou nome da atividade para 

a busca, basta clicar no botão Buscar para que a lista de atividades 

complementares seja exibida. A Figura 17 apresenta o resultado de uma busca 

de atividades complementares. 

Figura 17 – Lista de Atividades Complementares 

 

Ao encontrar a atividade complementar, basta clicar no botão existente na coluna 

Alterar da disciplina desejada para realizar a edição dos seus dados. O usuário 

será redirecionado para a página que contém os dados da atividade 
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complementar selecionada. A Figura 18 apresenta o formulário para edição dos 

dados da atividade complementar selecionada. 

Figura 18 – Formulário de edição dos dados da atividade complementar 

 

O formulário é composto por apenas uma guia que contém os dados que 

especificam a atividade complementar, tais como o nome da unidade a qual 

pertence, a área de conhecimento a que pertence, código, nome, tipo de 

atividade complementar, carga horária, créditos, encargo didático, situação da 

atividade complementar e objetivos. 

Ao clicar no botão Cancelar, o usuário será redirecionado para a página de busca 

de atividades complementares. 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada. 

Após as modificações serem realizadas, basta clicar no botão Salvar para que 

as informações sejam efetivadas e salvas. A Figura 19 apresenta as mensagens 

que são exibidas ao usuário após o salvamento. 

Figura 19 – Mensagem Salvar Atividade Complementar 
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4.2.3.2 Cadastrar Nova Atividade Complementar 

Na página de busca de atividades complementares, ao clicar no botão Cadastrar 

Nova Atividade Complementar, o usuário será redirecionado para a página do 

cadastro de atividades complementares. A Figura 20 apresenta a tela de 

Cadastro de Atividades Complementares. 

Figura 20 – Cadastro de Atividades Complementares 

 

O formulário é composto por apenas uma guia que contém os dados que 

especificam a atividade complementar, tais como o nome da unidade a qual 

pertence, a área de conhecimento a que pertence, código, nome, tipo de 

atividade complementar, carga horária, créditos, encargo didático, situação da 

atividade complementar e objetivos. 

Ao clicar no botão Cancelar, o usuário será redirecionado para a página de busca 

de atividades complementares. 
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Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada. 

Após o preenchimento correto dos dados, basta clicar no botão Salvar para que 

a nova atividade complementar seja criada e uma mensagem seja exibida para 

o usuário. 

 

4.2.4 Cadastro de Cursos 

O cadastro de cursos possibilita a edição e inserção de novas propostas de 

cursos disponibilizados pela UFES. Estes cursos são possuem versões, que 

podem apresentar variações curriculares para um mesmo curso, e que por sua 

vez são compostas de estruturas curriculares que são formadas pelas 

Disciplinas e Atividades Complementares. 

Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o 

seguinte caminho: Organização do Ensino > Cursos > Cadastro de Cursos. A 

Figura 21 apresenta o caminho do menu para o acesso ao Cadastro de 

Disciplinas. 

Figura 21 – Menu Cadastro de Cursos 

 

A primeira página a ser apresentada para a aplicação Cadastro de Cursos é a 

que possibilita a busca por algum curso já cadastrado ou a criação de um novo 

curso. A busca pode ser feita tanto pelo código do curso, pelo nome ou por 

ambos ao mesmo tempo. A Figura 22 apresenta o formulário para a busca de 

cursos. 
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Figura 22 – Busca de Cursos 

 

Após incluir um código de curso e/ou nome para a busca, basta clicar no botão 

Buscar para que a lista de cursos seja exibida. A Figura 23 apresenta o resultado 

de uma busca de cursos. 

Figura 23 – Lista de Cursos 

 

Ao encontrar o curso, basta clicar no botão existente na coluna Alterar do curso 

desejado para realizar a edição dos seus dados. O usuário será redirecionado 

para a página que contém os dados do curso selecionado. A Figura 24 apresenta 

o formulário para edição dos dados do curso selecionado. 
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Figura 24 – Formulário de edição dos dados do curso 

 

O formulário é composto por 5 guias: 

 Dados – contém os dados gerais sobre o curso, tais como o nome do 

Colegiado/Programa a qual pertence, vinculação a outros cursos, código 

estruturado, código, nome, identificação do coordenador, nível do curso, 

tipo do curso, modalidade, turno, situação de funcionamento, local do 

curso, grau do curso, nome do diploma, classificação, conceito e 

informações sobre os documentos de autorização e reconhecimento. 

 Versões do Curso – contém uma tabela com as versões de cursos já 

cadastradas; 

 Informações – contém as informações (Objetivo Geral, Objetivos do 

Curso, Objetivos Específicos e Perfil do Profissional) do curso; 

 Estrutura Curricular – contém as informações sobres Estruturas 

Curriculares, Disciplinas, Equivalências, Pré-requisitos e Parametrização 

da Estrutura; 

 Registro de Alterações Acadêmicas – contém o histórico de alterações 

realizadas no cadastro do curso. 

Ao clicar no botão Cancelar, o usuário será redirecionado para a página de busca 

de cursos. 

Guia Dados: 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada. 



21 
 

Obs.: O coordenador pode ser localizado pela pesquisa informando o código 

SIAPE no campo SIAPE do Coordenador e clicando sobre o botão 

, e também pode ser localizado ao inserir o nome no campo Nome 

do Coordenador, onde uma lista com os funcionários será apresentada ao 

usuário e a escolha será feita clicando-se sobre o nome desejado na lista. 

Após as modificações serem realizadas, basta clicar no botão Salvar para que 

as informações sejam efetivadas e salvas. Uma mensagem será exibida para o 

usuário informando que o curso foi salvo com sucesso. 

 

4.2.4.1 Cadastro de Versões do Curso 

A Figura 25 apresenta a tabela de versões do curso já existentes, assim como 

os botões para habilitar os formulários de Nova Versão e Nova versão baseada 

em anterior. 

Figura 25 – Tabela de Versões do Curso 

 

Selecionar versão: 

Para selecionar uma versão a ser editada, basta clicar sobre ela na tabela 

apresentada. Após selecionar a versão, será exibido o formulário com os dados 

sobre a mesma. A Figura 26 apresenta o formulário de dados das versões do 

curso. 

Figura 26 – Formulário Dados das Versões Cursos 
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O formulário apresenta os dados referentes à versão do curso selecionada, tais 

como a descrição e ano da versão, as datas de início e final, a duração do curso 

(anos), o número de períodos, quantidade de créditos e carga horária exigidos, 

valor máximo de carga horária por período, versão anterior do curso, situação da 

versão (corrente, ativa anterior, proposta, inativa) entre outros. 

Obs.: Ao clicar sobre o botão Cancelar, o formulário será fechado; 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada; 

Após a edição dos dados, basta clicar no botão Salvar. Uma mensagem será 

exibida para o usuário informando que o curso foi salvo com sucesso. 

Nova Versão: 

Para criar uma nova versão do curso, basta clicar sobre o botão Nova Versão. 

Será exibido o formulário vazio para a criação da nova versão do curso. A Figura 

27 apresenta o formulário de dados vazio das versões do curso. 

Figura 27 – Formulário dados para nova versão do curso 

 

Obs.: Ao clicar sobre o botão Cancelar, o formulário será fechado; 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada; 

Após a inserção dos dados, basta clicar no botão Salvar. Uma mensagem será 

exibida para o usuário informando que o curso foi salvo com sucesso. 
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Nova versão baseada em anterior: 

O sistema fornece a função de criar uma nova versão baseada em versão 

anterior do curso. Esta opção copia para a nova versão as estruturas 

curriculares, suas respectivas disciplinas e pré-requisitos existentes na versão 

anterior. 

Após clicar no botão Nova versão baseada em anterior, será exibida uma nova 

janela com o formulário de criação para a nova versão baseada em versão 

anterior do curso. A Figura 28 apresenta o formulário para a criação de uma nova 

versão baseada em anterior. 

Figura 28 – Formulário de nova versão baseada em anterior 

 

O usuário deverá escolher a versão anterior que servirá como base para a cópia 

e informar a nova descrição, ano e datas de início e final da versão. 

Obs.: Ao clicar sobre o botão Cancelar, o formulário será fechado e as 

informações não serão salvas; 

Obs.: Ao clicar sobre o botão Nova Versão, a versão anterior será copiada e 

uma nova versão será criada tendo como base a versão anterior selecionada; 

Obs.: Caso a versão utilizada como base para a cópia seja a versão Corrente 

do curso, um diálogo será exibido solicitando a confirmação para que a nova 

versão seja a Corrente e a que serviu como base passe a ter situação Ativa 

Anterior. A Figura 29 apresenta o diálogo de confirmação para a troca de 

situação entre as versões. 
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Figura 29 – Confirmação de troca de situação para as versões do curso 

 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada; 

Obs.: A opção de criação de versão baseada em anterior pode demorar um 

pouco a ser efetuada, basta esperar que o sistema termine a ação. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o término da ação efetuada 

com sucesso e a tabela de versões do curso será atualizada automaticamente. 

 

4.2.4.2 Cadastro de Informações do Curso 

Esta guia apresenta um formulário composto por quatro editores de texto para 

que sejam informados o Objetivo Geral, os Objetivos do Curso, os Objetivos 

Específicos e Perfil do Profissional da versão do curso selecionada. A Figura 30 

apresenta a Guia Informações. 

Figura 30 – Guia Informações da Versão do Curso 

 

Obs.: O usuário deve ficar atento ao topo da guia, pois nele estão apresentados 

o código do curso e a versão atual selecionada para a criação/edição dos 

objetivos; 
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Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada; 

Obs.: Ao clicar sobre o botão Cancelar, as informações não serão salvas; 

Ao clicar sobre o botão Salvar, os dados serão salvos e uma mensagem será 

exibida ao usuário. 

 

4.2.4.3 Cadastro de Estrutura Curricular 

Esta guia apresenta um formulário composto por outras duas guias, que são: 

 Estrutura do Currículo – apresenta a árvore de estruturas do currículo para 

a versão do curso selecionada e suas informações dispostas nos quadros 

Estrutura do Currículo, Informações da Estrutura e Parametrização da 

Estrutura; 

 Disciplinas do Currículo – apresenta uma tabela com as disciplinas que 

compõe a estrutura selecionada para a versão selecionada; 

A Figura 31 apresenta a Guia Estrutura Curricular. 

Figura 31 – Guia Estrutura Curricular 
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Guia Estrutura do Currículo: 

O quadro estrutura do Currículo apresenta a árvore de estruturas do currículo da 

versão do curso selecionada. Para selecionar uma estrutura, basta clicar sobre 

ela e as suas informações serão exibidas no quadro Informações da Estrutura. 

Após a edição dos dados, basta clicar sobre o botão Salvar para que as 

informações da estrutura sejam atualizadas. Uma mensagem será exibida ao 

usuário para informar que a operação foi realizada com sucesso. A Figura 32 

apresenta os quadros Estrutura do Currículo e Informações da Estrutura da guia 

Estrutura do Currículo. 

Figura 32 – Quadros Estrutura do Currículo e Informações da Estrutura 

 

Após selecionar uma versão do curso e uma das estruturas que a compõe, a 

parametrização da estrutura pode ser realizada no quadro Parametrização da 

Estrutura. Basta selecionar um ou mais dos parâmetros apresentados e utilizar 

os botões de inserção e remoção. A Figura 33 apresenta o quadro de 

Parametrização da Estrutura. 

Figura 33 – Quadro Parametrização da Estrutura 

 



27 
 

Obs.: Para criar uma nova estrutura, basta clicar sobre o botão Novo e, em 

seguida, preencher os campos do quadro Informações da Estrutura e clicar sobre 

o botão Salvar; 

Obs.: Após todas as operações de salvamento das informações, a árvore de 

estruturas e os campos de seleção das estruturas são atualizados 

automaticamente; 

Obs.: Caso nenhuma versão do curso esteja selecionada, o sistema impedirá a 

criação de uma nova estrutura e o usuário será informado através de mensagem. 

O mesmo vale para a parametrização da estrutura. 

Obs.: No quadro de Parametrização da Estrutura, ao selecionar os parâmetros, 

tanto para inserção quanto para remoção, o sistema irá salvar automaticamente 

a parametrização e uma mensagem será exibida para o usuário. 

 

4.2.4.4 Cadastro de Disciplinas do Currículo 

A guia Disciplinas do Currículo apresenta uma tabela com as disciplinas do 

currículo que compõe uma das estruturas curriculares selecionada. A Figura 34 

apresenta a tabela de Disciplinas da Estrutura. 

Figura 34 – Tabela de Disciplinas da Estrutura 

 

Para exibir os dados da disciplina do currículo, basta clicar sobre uma das linhas 

da tabela. Serão exibidas as informações sobre a disciplina do currículo, tais 

como o tipo de disciplina (obrigatória, optativa, eletiva, etc.), o tipo de carga 

horária (matrícula, integralização, etc.), período ideal, tamanho da turma, 

situação da disciplina do currículo, tipo de notas, notas para aprovação, 

frequência mínima para aprovação, etc. Também são exibidos os quadros que 
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apresentam as Disciplinas Equivalentes e Pré-requisitos da disciplina do 

currículo selecionada. 

Obs.: Para inativar uma disciplina do currículo basta clicar sobre o botão . 

Obs.: Para criar uma nova disciplina para a estrutura selecionada, basta clicar 

sobre o botão Nova Disciplina e o formulário para preenchimento dos dados será 

exibido. Após a inserção dos dados, basta clicar sobre o botão Salvar para 

realizar o salvamento das informações, uma mensagem será exibida para o 

usuário informando o sucesso da operação. A Figura 35 apresenta o formulário 

para inserção dos dados da disciplina na estrutura. 

Figura 35 – Dados da Disciplina do Currículo 

 

Obs.: No quadro que apresenta os dados da disciplina, a busca pela atividade 

curricular pode ser realizada através da inserção do código da atividade 

curricular desejada no campo Código da Disciplina e em seguida clicar no botão 

. 

Obs.: Através do botão  é possível habilitar a criação de uma nova atividade 

curricular, caso o usuário possua autorização para esta aplicação. A tela de 

Cadastro de Atividade Curricular é semelhante ao Cadastro de Disciplinas 

apresentado na seção 4.2.1. A Figura 36 apresenta o formulário de cadastro de 

uma nova atividade curricular. 

 

 

 



29 
 

Figura 36 – Formulário de Cadastro de Nova Atividade Curricular 

 

Obs.: Se o usuário não possuir permissão para o cadastro de uma nova 

atividade curricular, uma mensagem será exibida informando a situação do 

usuário. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar, a tela de Cadastro de Atividade Curricular é 

fechada e nenhuma atividade curricular é adicionada à tela de cadastro de 

disciplina do currículo. 

Obs.: Ao clicar sobre o botão Salvar, a nova atividade curricular é salva e 

automaticamente a tela de Cadastro de Atividade Curricular é fechada e a nova 

atividade é associada ao cadastro de disciplina do currículo. Uma mensagem 

será exibida para o usuário informando o sucesso da operação.  

 

4.2.4.5 Cadastro de Equivalências 

Ao selecionar uma das disciplinas que compõe a estrutura curricular 

selecionada, o quadro de Equivalência de Disciplina é exibido. Através dele é 

possível associar uma disciplina equivalente a selecionada ou inativar uma 

equivalência cadastrada anteriormente. A Figura 37 apresenta o detalhe do 

quadro de equivalência de disciplinas. 

Figura 37 – Quadro de Equivalência de Disciplina 

 

O quadro apresenta uma tabela com as disciplinas equivalentes à disciplina 

selecionada e um formulário para a inserção de uma nova disciplina equivalente. 
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A equivalência pode ser realizada tanto por disciplina como por versão de curso, 

basta selecionara a forma de equivalência, informar o tipo de equivalência, 

informar o código da disciplina e clicar sobre o botão . O campo Nome da 

Disciplina é atualizado automaticamente, basta clicar sobre o botão  

para que o pré-requisito seja salvo e a tabela de pré-requisitos seja atualizada. 

Uma mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da operação. 

Obs.: Para inativar um pré-requisito basta clicar sobre o botão . 

 

4.2.4.6 Cadastro de Pré-requisitos 

Ao selecionar uma das disciplinas que compõe a estrutura curricular 

selecionada, o quadro de Pré-requisitos é exibido. Através dele é possível definir 

pré-requisitos para a disciplina selecionada anteriormente, informando o tipo de 

pré-requisito (por disciplina, carga horária, créditos, período vencido, etc). A 

Figura 38 apresenta o detalhe do quadro de Pré-requisitos. 

Figura 38 – Quadro de Pré-requisitos 

 

O quadro apresenta uma tabela com os pré-requisitos cadastrados 

anteriormente e um formulário para o cadastro de novo pré-requisito. 

Para cadastrar um novo pré-requisito, basta preencher o formulário, informando 

o tipo de pré-requisito e obrigatoriedade. 

Obs.: No caso de pré-requisitos por disciplina vencida e co-requisito, os campos 

Código da Disciplina e Nome da Disciplina são habilitados e torna possível a 

pesquisa por código da disciplina, informando-se o código e clicando sobre o 

botão . 
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Obs.: No caso de pré-requisitos por carga horária vencida, créditos vencidos e 

período vencido, o campo Número de Referência é habilitado e torna possível a 

inserção do valor referente ao pré-requisito. 

Obs.: Para adicionar um pré-requisito, basta clicar sobre o botão , 

automaticamente a tabela de pré-requisitos será atualizada e uma mensagem 

será exibida para o usuário, informando o sucesso da inserção. 

 

4.2.4.7 Registro de Alterações Acadêmicas 

Esta guia apresenta um formulário composto por um editor de texto para que 

sejam informados os registros de alterações acadêmicas da versão do curso 

selecionada. A Figura 39 apresenta a Guia Registro de Alterações Acadêmicas. 

Figura 39 – Guia Registro de Alterações Acadêmicas 

 

Obs.: O usuário deve ficar atento ao topo da guia, pois nele estão apresentados 

o código do curso e a versão atual selecionada para a criação/edição dos 

objetivos; 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a alteração não puder ser realizada; 

Obs.: Ao clicar sobre o botão Cancelar, as informações não serão salvas; 

Ao clicar sobre o botão Salvar, os dados serão salvos e uma mensagem será 

exibida ao usuário. 
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4.2.5 Cadastro de Projetos Pedagógicos dos Cursos 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o instrumento que concentra a 

concepção do curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, 

pedagógica e administrativa, os princípios educacionais vetores de todas as 

ações a serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem da 

graduação. Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu 

até o seguinte caminho: Organização do Ensino > Projeto Pedagógico dos 

Cursos > Cadastro do Projeto Pedagógico. A Figura 40 apresenta o caminho do 

menu para o acesso ao Cadastro do Projeto Pedagógico. 

Figura 40 – Menu Cadastro de do Projeto Pedagógico 

 

A primeira página a ser apresentada para a aplicação Cadastro do Projeto 

Pedagógico é a que possibilita a busca por algum projeto pedagógico já 

cadastrado. A busca pode ser feita tanto pelo código do curso, pelo nome do 

curso ou por ambos ao mesmo tempo. A Figura 41 apresenta o formulário para 

a busca de projetos pedagógicos dos cursos. 

Figura 41 – Busca do Projeto Pedagógico 

 

Após incluir um código de curso e/ou nome do curso para a busca, basta clicar 

no botão Buscar para que a lista de cursos seja exibida. A Figura 42 apresenta 

o resultado de uma busca de cursos. 
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Figura 42 – Lista de Cursos 

 

Ao encontrar o curso, basta clicar no botão existente na coluna Alterar do curso 

desejado para realizar a edição dos seus dados. O usuário será redirecionado 

para a página que contém os dados do projeto pedagógico desejado. 

A página de edição e cadastro dos projetos pedagógicos apresenta os seguintes 

elementos: identificação do curso, tabela de versões do curso e abas que contem 

a estrutura do documento do projeto pedagógico dos cursos. A Figura 43 

apresenta estes elementos. 

Figura 43 – Elementos da página de edição e cadastro do projeto pedagógico 
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Obs.:  

 Para selecionar uma versão do curso e seu respectivo projeto 

pedagógico, basta clicar sobre a versão do curso na tabela de versões do 

curso; 

 Apenas versões de cursos em situação “Proposta” podem ser editadas; 

 Para cada curso pode existir apenas uma versão em situação “Proposta”. 

 

Aba Identificação do Curso: 

O formulário apresenta os dados referentes à versão do curso selecionada, tais 

como a descrição e ano da versão, as datas de início e final, a duração do curso 

(anos), o número de períodos, quantidade de créditos e carga horária exigidos, 

valor máximo de carga horária por período, versão anterior do curso, situação da 

versão (corrente, ativa anterior, proposta, inativa) entre outros. 

 O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou 

incorreto, ou se a alteração não puder ser realizada; 

 Após a edição dos dados, basta clicar no botão Salvar. Uma mensagem 

será exibida para o usuário informando que a versão do curso foi salva 

com sucesso. A versão será salva com situação “Proposta” 

automaticamente; 

 Para criar uma nova versão do curso, basta clicar sobre o botão Nova 

Versão. Será exibido o formulário vazio para a criação da nova versão do 

curso; 

 O sistema fornece a função de criar uma nova versão baseada em versão 

anterior do curso. Esta opção copia para a nova versão as estruturas 

curriculares, suas respectivas disciplinas e pré-requisitos existentes na 

versão anterior; 

 Após clicar no botão Nova versão baseada em anterior, será exibida uma 

nova janela com o formulário de criação para a nova versão baseada em 

versão anterior do curso. A Figura 44 apresenta o formulário para a 

criação de uma nova versão baseada em anterior; 

 Figura 44 – Formulário de nova versão baseada em anterior 
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 Caso já exista uma versão do curso com situação “Proposta”, uma 

mensagem será exibida para o usuário informando esta situação e não 

será possível a criação de uma nova versão ou nova versão baseada em 

anterior. 

 

Aba Resumo: 

Esta aba exibe o resumo de preenchimento dos tópicos do documento do projeto 

pedagógico. Tópicos marcados com o símbolo  se encontram preenchidos e 

tópicos marcados com o símbolo  ainda não foram preenchidos pelo usuário. 

 

Aba Histórico: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Histórico do Projeto 

Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: Histórico da UFES 

e Histórico do Centro. 

 O campo Histórico da UFES já se encontra preenchido com texto padrão 

e não pode ser alterado; 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 
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Aba Concepção do Curso: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Concepção do Curso do 

Projeto Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: 

Contextualização do Curso, Objetivos Gerais do Curso, Objetivos Específicos do 

Curso, Metodologia e Perfil do Egresso. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 

 

Aba Pesquisa e Extensão: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Pesquisa e Extensão do 

Projeto Pedagógico do Curso. O campo presente nesta aba é: Pesquisa e 

Extensão no Curso. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 

 

Aba Autoavaliação: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Autoavaliação do Projeto 

Pedagógico do Curso. O campo presente nesta aba é: Auto Avaliação no Curso. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 
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Aba Acompanhamento: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Acompanhamento do 

Projeto Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: 

Acompanhamento e Apoio ao Estudante e Acompanhamento do Egresso. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 

 

Aba Normas: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Normas do Projeto 

Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: Normas para o 

Estágio Obrigatório e Não Obrigatório, Normas para Atividades Complementares 

e Normas para Laboratórios de Formação Geral e Específica. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 

 

Aba Administração Acadêmica: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Administração Acadêmica 

do Projeto Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: 

Coordenação do Curso, Colegiado do Curso e Núcleo Docente Estruturante 

(NDE). 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 
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Aba Corpo Docente: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Corpo Docente do Projeto 

Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: Perfil Docente e 

Formação Continuada dos Docentes. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 

 

Aba Infraestrutura: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Infraestrutura do Projeto 

Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: Instalações Gerais 

do Campus, Instalações Gerais do Centro, Acessibilidade Para Pessoas Com 

Necessidades Educacionais Especiais, Instalações Requeridas para o Curso, 

Biblioteca e Acervo Geral e Específico, Laboratórios de Formação Geral e 

Laboratórios de Formação Específica. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 

 

Aba Observações: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Observações do Projeto 

Pedagógico do Curso. O campo presente nesta aba é: Observações. 

 Após editar os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que as 

informações sejam salvas. 

 Para cancelar as alterações feitas nos campos, basta clicar no botão 

“Resetar” para que alterações feitas não sejam salvas e os campos 

recuperem seus valores anteriores. 
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Aba Organização Curricular: 

Esta aba apresenta os conteúdos referentes ao tópico Organização Curricular 

do Projeto Pedagógico do Curso. Os campos presentes nesta aba são: 

Concepção, Estruturas do Currículo, Informações da Estrutura, Parametrização 

da Estrutura, Disciplinas da Estrutura, Equivalências e Pré-requisitos. A Figura 

45 apresenta o campo Concepção, o painel de Estruturas Curriculares e o 

formulário de cadastro de Estruturas Curriculares. 

Figura 45 – Concepção, painel de Estruturas Curriculares e Informações da 

Estrutura 

 

 Após editar o campo Concepção, basta clicar no botão “Salvar” para que 

as informações sejam salvas; 

 O quadro Estrutura do Currículo apresenta a árvore de estruturas do 

currículo da versão do curso selecionada. Para selecionar uma estrutura, 

basta clicar sobre ela e as suas informações serão exibidas no quadro 

Informações da Estrutura. 

 Após a edição dos dados, basta clicar sobre o botão Salvar para que as 

informações da estrutura sejam atualizadas. Uma mensagem será exibida 

ao usuário para informar que a operação foi realizada com sucesso; 

 Para criar uma nova estrutura, basta clicar sobre o botão Novo e, em 

seguida, preencher os campos do quadro Informações da Estrutura e 

clicar sobre o botão Salvar; 
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 Caso nenhuma versão do curso esteja selecionada, o sistema impedirá a 

criação de uma nova estrutura e o usuário será informado através de 

mensagem; 

Obs.: Após todas as operações de salvamento das informações, a árvore de 

estruturas e os campos de seleção das estruturas são atualizados 

automaticamente; 

Após selecionar uma versão do curso e uma das estruturas que a compõe, a 

parametrização da estrutura pode ser realizada no quadro Parametrização 

da Estrutura. Basta selecionar um ou mais dos parâmetros apresentados e 

utilizar os botões de inserção e remoção. A Figura 46 apresenta o quadro de 

Parametrização da Estrutura. 

Figura 46 – Quadro Parametrização da Estrutura 

 

Obs.: No quadro de Parametrização da Estrutura, ao selecionar os 

parâmetros, tanto para inserção quanto para remoção, o sistema irá salvar 

automaticamente a parametrização e uma mensagem será exibida para o 

usuário. 

O painel Disciplinas da Estrutura apresenta uma tabela com as disciplinas do 

currículo que compõe uma das estruturas curriculares selecionada. A Figura 47 

apresenta a tabela de Disciplinas da Estrutura. 
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Figura 47 – Tabela de Disciplinas da Estrutura 

 

Para exibir os dados da disciplina do currículo, basta clicar sobre uma das linhas 

da tabela. Serão exibidas as informações sobre a disciplina do currículo, tais 

como o tipo de disciplina (obrigatória, optativa, eletiva, etc.), o tipo de carga 

horária (matrícula, integralização, etc.), período ideal, tamanho da turma, 

situação da disciplina do currículo, tipo de notas, notas para aprovação, 

frequência mínima para aprovação, etc. Também são exibidos os quadros que 

apresentam as Disciplinas Equivalentes e Pré-requisitos da disciplina do 

currículo selecionada. 

 Para inativar uma disciplina do currículo basta clicar sobre o botão 

existente na linha de cada disciplina. 

 Para criar uma nova disciplina para a estrutura selecionada, basta clicar 

sobre o botão Nova Disciplina e o formulário para preenchimento dos 

dados será exibido. Após a inserção dos dados, basta clicar sobre o botão 

Salvar para realizar o salvamento das informações, uma mensagem será 

exibida para o usuário informando o sucesso da operação. A Figura 48 

apresenta o formulário para inserção dos dados da disciplina na estrutura. 

Figura 48 – Dados da Disciplina do Currículo 
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Obs.: No quadro que apresenta os dados da disciplina, a busca pela atividade 

curricular pode ser realizada através da inserção do código da atividade 

curricular desejada no campo Código da Disciplina e em seguida clicar no botão 

. 

Obs.: Através do botão  é possível habilitar a criação de uma nova atividade 

curricular, caso o usuário possua autorização para esta aplicação. A Figura 49 

apresenta o formulário de cadastro de uma nova atividade curricular. 

Figura 49 – Formulário de Cadastro de Nova Atividade Curricular 

 

 Se o usuário não possuir permissão para o cadastro de uma nova 

atividade curricular, uma mensagem será exibida informando a situação 

do usuário. 

 Ao clicar no botão Cancelar, a tela de Cadastro de Atividade Curricular é 

fechada e nenhuma atividade curricular é adicionada à tela de cadastro 

de disciplina do currículo. 

 Ao clicar sobre o botão Salvar, a nova atividade curricular é salva e 

automaticamente a tela de Cadastro de Atividade Curricular é fechada e 

a nova atividade é associada ao cadastro de disciplina do currículo. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da 

operação. 

Ao selecionar uma das disciplinas que compõe a estrutura curricular 

selecionada, o quadro de Equivalência de Disciplina é exibido. Através dele é 

possível associar uma disciplina equivalente a selecionada ou inativar uma 
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equivalência cadastrada anteriormente. A Figura 50 apresenta o detalhe do 

quadro de equivalência de disciplinas. 

Figura 50 – Quadro de Equivalência de Disciplina 

 

O quadro Equivalência de Disciplina apresenta uma tabela com as disciplinas 

equivalentes à disciplina selecionada e um formulário para a inserção de uma 

nova disciplina equivalente. 

 A equivalência pode ser realizada tanto por disciplina como por versão de 

curso, basta selecionar a forma de equivalência, informar o tipo de 

equivalência, informar o código da disciplina e clicar sobre o botão . 

O campo Nome da Disciplina é atualizado automaticamente, basta clicar 

sobre o botão  para que o pré-requisito seja salvo e a tabela 

de pré-requisitos seja atualizada. Uma mensagem será exibida para o 

usuário informando o sucesso da operação. 

 Obs.: Para inativar um pré-requisito basta clicar sobre o botão . 

Ao selecionar uma das disciplinas que compõe a estrutura curricular 

selecionada, o quadro de Pré-requisitos é exibido. Através dele é possível 

definir pré-requisitos para a disciplina selecionada anteriormente, informando o 

tipo de pré-requisito (por disciplina, carga horária, créditos, período vencido, etc). 

A Figura 51 apresenta o detalhe do quadro de Pré-requisitos. 

Figura 51 – Quadro de Pré-requisitos 
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O quadro apresenta uma tabela com os pré-requisitos cadastrados 

anteriormente e um formulário para o cadastro de novo pré-requisito. 

Para cadastrar um novo pré-requisito, basta preencher o formulário, informando 

o tipo de pré-requisito e obrigatoriedade. 

 No caso de pré-requisitos por disciplina vencida e co-requisito, os campos 

Código da Disciplina e Nome da Disciplina são habilitados e torna possível 

a pesquisa por código da disciplina, informando-se o código e clicando 

sobre o botão . 

 No caso de pré-requisitos por carga horária vencida, créditos vencidos e 

período vencido, o campo Número de Referência é habilitado e torna 

possível a inserção do valor referente ao pré-requisito. 

Para adicionar um pré-requisito, basta clicar sobre o botão , 

automaticamente a tabela de pré-requisitos será atualizada e uma mensagem 

será exibida para o usuário, informando o sucesso da inserção. 

 

4.3 ALUNO 

Nesta seção são apresentadas as telas e funcionalidades referentes ao cadastro 

de alunos, composta pelas funcionalidades de Cadastro do Aluno e Busca de 

Pessoas. 

 

4.3.1 Cadastro de Alunos 

Esta aplicação possibilita tanto a inserção de novos alunos, como a edição dos 

dados de alunos cadastrados anteriormente. Os dados referentes ao aluno são: 

seus dados pessoais, cadastro de documentos, cadastro de formações, cadastro 

de endereços e vinculação aos cursos. 

Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o 

seguinte caminho: Aluno > Cadastro do Aluno. A Figura 52 apresenta o caminho 

do menu para o acesso ao Cadastro de Alunos. 

 



45 
 

Figura 52 – Menu Cadastro de Alunos 

 

A primeira página a ser apresentada para a aplicação Cadastro de Alunos é a 

que possibilita a busca por alunos já cadastrados ou a criação de um novo 

cadastro. A busca pode ser feita tanto pela matrícula do aluno, pelo nome do 

aluno ou por ambos ao mesmo tempo. A Figura 53 apresenta o formulário para 

a busca de alunos. 

Figura 53 – Busca de Alunos 

 

 

4.3.1.1 Editar Cadastro de Aluno 

Após incluir a matrícula e/ou nome do aluno para a busca, basta clicar no botão 

Buscar para que a lista de alunos seja exibida. A Figura 54 apresenta o resultado 

de uma busca de alunos. 

Figura 54 – Lista de Alunos 
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Ao encontrar o aluno, basta clicar no botão existente na coluna Alterar do aluno 

desejado para realizar a edição dos seus dados. O usuário será redirecionado 

para a página que contém os dados do aluno selecionado. A Figura 55 apresenta 

o formulário para edição dos dados do aluno. 

Figura 55 – Formulário de edição dos dados do aluno 

 

O formulário é composto por 5 guias: 

 Dados Pessoais – contém os dados pessoais do aluno;  

 Documentos – contém os documentos do aluno; 

 Formações – contém as formações do aluno; 

 Endereço – contém os endereços do aluno; 

 Cursos – contém os cursos ao que aluno possui ou possuiu vínculos. 

 

Guia Dados Pessoais: 

Nesta guia são apresentados os dados pessoais, tais como o seu nome, nome 

social, natureza jurídica, data de nascimento, estado civil, sexo, nacionalidade, 

naturalidade, necessidade especiais, filiação, e-mail, etnia, tipo sanguíneo e fator 

RH. Também estão nesta guia os botões de navegação para as aplicações 

Matrícula do Aluno e Histórico do Aluno; 

Após a edição dos dados basta clicar sobre o botão salvar para que os dados 

pessoais do aluno sejam salvos. 

Obs.: Caso exista algum campo necessário para o preenchimento, o sistema irá 

informar através de mensagens, indicando quais campos são necessários. 
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Obs.: Ao clicar no botão Cancelar, o usuário será redirecionado para a página 

de busca de alunos. 

Obs.: Ao clicar sobre os botões Matrícula do Aluno e Histórico do Aluno o usuário 

será redirecionado para as respectivas aplicações. Caso o usuário não possua 

autorização de acesso às aplicações ou não possua permissões, uma 

mensagem será exibida informando a situação. 

 

Guia Documentos: 

Nesta guia são apresentados os documentos do aluno em uma tabela que 

contém dados como o tipo do documento, número do documento, UF, órgão 

emissor e datas de expedição e validade. A Figura 56 apresenta o quadro de 

documentos do aluno. 

Figura 56 – Quadro de Documentos do Aluno 

 

Para editar um documento, basta clicar sobre a sua linha na tabela apresentada, 

automaticamente o formulário de edição de documentos será exibido. A Figura 

57 apresenta o formulário de edição dos dados do documento selecionado. 

Figura 57 – Formulário Documentos 

 

Para salvar os dados do documento, basta clicar sobre o botão Salvar. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a edição do documento será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 
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Para criar um novo documento para o aluno, basta clicar sobre o botão Novo 

Documento para que o formulário seja exibido. Após a inserção dos dados, basta 

clicar sobre o botão Salvar. Uma mensagem será exibida para o usuário 

informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a criação do documento será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Obs.: O usuário será informado, através de mensagens, caso exista algum 

campo com preenchimento incorreto ou que seja necessário para o 

preenchimento. 

 

Guia Formações: 

Nesta guia são apresentadas as formações do aluno em uma tabela que contém 

dados como o tipo da formação, instituição de ensino, curso realizado, cidade da 

instituição, nível do curso, ano de conclusão e indicação de formação padrão. A 

Figura 58 apresenta o quadro de formações do aluno. 

Figura 58 – Quadro de Formações do Aluno 

 

Para editar uma formação, basta clicar sobre a sua linha na tabela apresentada, 

automaticamente o formulário de edição de formações será exibido. A Figura 59 

apresenta o formulário de edição dos dados da formação selecionada. 

Figura 59 – Formulário Formações 
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Para salvar os dados da formação, basta clicar sobre o botão Salvar. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a edição da formação será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Para criar uma nova formação para o aluno, basta clicar sobre o botão Nova 

Formação para que o formulário seja exibido. Após a inserção dos dados, basta 

clicar sobre o botão Salvar. Uma mensagem será exibida para o usuário 

informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a criação da formação será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Obs.: O usuário será informado, através de mensagens, caso exista algum 

campo com preenchimento incorreto ou que seja necessário para o 

preenchimento. 

Obs.: Caso a formação a ser cadastrada seja do tipo Interna, o campo Curso do 

Aluno será habilitando e apresentará a lista de cursos que aluno possui em 

situação de Formado. 

Obs.: Para os alunos de graduação, é importante que a formação referente ao 

ensino médio seja informada, uma vez que dados referentes a esta formação 

aparecem no diploma, como por exemplo, o ano de formação do ensino médio. 

 

Guia Endereços: 

Nesta guia são apresentados os endereços do aluno em uma tabela que contém 

dados como o tipo de vínculo, tipo de endereço e dados gerais do endereço. A 

Figura 60 apresenta o quadro de endereços do aluno. 

Figura 60 – Quadro de Endereços do Aluno 

 

Para editar um endereço, basta clicar sobre a sua linha na tabela apresentada, 

automaticamente o formulário de edição de endereços será exibido. A Figura 61 

apresenta o formulário de edição dos dados do endereço selecionado. 
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Figura 61 – Formulário Endereços 

 

Para salvar os dados do endereço, basta clicar sobre o botão Salvar. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a edição do endereço será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Para criar um novo endereço para o aluno, basta clicar sobre o botão Novo 

Endereço para que o formulário seja exibido. Após a inserção dos dados, basta 

clicar sobre o botão Salvar. Uma mensagem será exibida para o usuário 

informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a criação do endereço será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Obs.: O usuário será informado, através de mensagens, caso exista algum 

campo com preenchimento incorreto ou que seja necessário para o 

preenchimento. 

 

Guia Cursos: 

Nesta guia são apresentados os cursos aos quais o aluno possui ou possuiu 

vínculos em uma tabela que contém dados como o número de matrícula, anos 

de ingresso e evasão, código e nome do curso, local do curso (para cursos na 

modalidade EAD) e forma de evasão do curso. A Figura 62 apresenta o quadro 

de cursos do aluno. 
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Figura 62 – Quadro de Cursos do Aluno 

 

Para editar um vínculo de curso, basta clicar sobre a sua linha na tabela 

apresentada, automaticamente o formulário de edição de cursos será exibido. A 

Figura 63 apresenta o formulário de edição dos dados do curso selecionado. 

Figura 63 – Formulário Curso 

 

Para salvar os dados do vínculo do curso, basta clicar sobre o botão Salvar. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a edição do vínculo do curso será cancelada 

e o formulário de inserção de dados será fechado. 

Para criar um novo vínculo de curso para o aluno, basta clicar sobre o botão 

Cadastrar Curso para que o formulário seja exibido. Após a inserção dos dados, 

basta clicar sobre o botão Salvar. Uma mensagem será exibida para o usuário 

informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a criação do endereço será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Obs.: O usuário será informado, através de mensagens, caso exista algum 

campo com preenchimento incorreto ou que seja necessário para o 

preenchimento. 

Ao selecionar um dos vínculos de curso do aluno são exibidos também, além do 

formulário de dados do curso, os quadros de Observações do Aluno no Curso e 

Situações do Aluno no Curso. 
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Observações do Aluno no Curso: 

Este quadro possibilita a inserção de observações sobre o aluno durante a 

realização do curso. Uma observação pode ser cadastrada ao clicar no botão 

Nova Observação, a Figura 64 apresenta o quadro de observações e o 

formulário para a inserção dos dados da observação. 

Figura 64 – Quadro Observações 

 

Para editar uma observação, basta clicar sobre a sua linha na tabela 

apresentada, automaticamente o formulário de edição de observações será 

exibido. 

Para salvar os dados da observação, basta clicar sobre o botão Salvar. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a criação da observação será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Obs.: O usuário será informado, através de mensagens, caso exista algum 

campo com preenchimento incorreto ou que seja necessário para o 

preenchimento. 

 

Situações do Aluno no Curso: 

Este quadro possibilita a inserção de situações do aluno durante a realização do 

curso. Uma situação pode ser cadastrada ao clicar no botão Nova Situação, a 

Figura 65 apresenta o quadro de observações e o formulário para a inserção dos 

dados da observação. 
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Figura 65 – Quadro Situações 

 

Para editar uma situação, basta clicar sobre a sua linha na tabela apresentada, 

automaticamente o formulário de edição de situações será exibido. 

Para salvar os dados da situação, basta clicar sobre o botão Salvar. Uma 

mensagem será exibida para o usuário informando o sucesso da operação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar a criação da situação será cancelada e o 

formulário de inserção de dados será fechado. 

Obs.: O usuário será informado, através de mensagens, caso exista algum 

campo com preenchimento incorreto ou que seja necessário para o 

preenchimento. 

 

4.3.1.2 Cadastrar Novo Aluno 

Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o 

seguinte caminho: Aluno > Cadastro do Aluno. O usuário será redirecionado para 

a página de busca de alunos. 

Para cadastrar um novo aluno, basta clicar no botão Cadastrar Novo Aluno. O 

usuário será redirecionado para a página de Busca de Pessoas, que apresenta 

o formulário de busca por pessoas que está na Figura 66. 

Figura 66 – Formulário de Busca de Pessoas 
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Obs.: Antes de efetuar o cadastro de um novo aluno é necessário saber se ele 

já possui algum vínculo com a UFES, ou seja, se já possui algum cadastro 

anterior (aluno, servidor, cadastro externo, etc.). 

A busca principal é realizada pelo número do CPF da pessoa, basta digitar o 

CPF da pessoa (apenas números) no campo Número do CPF e em seguida 

clicar sobre o botão Buscar. 

 

Busca por CPF: 

Como o número do CPF é único, o resultado dessa busca retornará apenas um 

registro caso o aluno a ser cadastrado já possua algum vínculo na UFES, uma 

tabela com os documentos da pessoa será exibida, assim como a informação 

sobre a sua situação de cadastro de aluno (se já possui cadastro ou não). Para 

continuar o cadastro do aluno basta clicar sobre o botão Cadastrar/Editar Aluno, 

o usuário será redirecionado para a página do Cadastro do Aluno. A Figura 67 

apresenta o resultado pela busca de um CPF. 

Figura 67 – Busca por CPF 

 

Caso a pessoa encontrada já possua cadastro de aluno, o usuário será 

redirecionado para a página de Cadastro de Alunos para a edição dos seus 

dados, como já explicado anteriormente. 

Caso a pessoa encontrada não possua cadastro de aluno, como por exemplo 

um servidor da UFES, o usuário será redirecionado para a página de Cadastro 

de Alunos visualizando apenas a guia de Dados Pessoais. O usuário deverá 

confirmar os dados pessoais e clicar sobre o botão Salvar para que o aluno seja 

cadastrado e as outras guias sejam exibidas (Documentos, Formações, 

Endereços e Cursos). 
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Obs.: Caso o CPF não seja encontrado, o usuário será informado por uma 

mensagem e apenas o botão Cadastrar/Editar Aluno será exibido, o usuário deve 

clicar sobre ele para que seja feito um novo cadastro de aluno. O usuário será 

redirecionado para a página de Cadastro de Alunos visualizando apenas a guia 

de Dados Pessoais que terá acrescido o campo CPF como obrigatoriedade de 

cadastro para identificação única. A Figura 68 apresenta a guia de dados 

pessoais acrescida com o campo CPF. 

Figura 68 – Guia de Dados Pessoais 

 

O usuário deverá informar os dados pessoais e clicar sobre o botão Salvar para 

que o aluno seja cadastrado e as outras guias sejam exibidas (Documentos, 

Formações, Endereços e Cursos). Uma mensagem será exibida para o usuário 

informado o sucesso da operação. 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 

Obs.: Ao clicar no botão Cancelar o cadastro do aluno será cancelado e o 

usuário será redirecionado para a página de Busca de Alunos. 

 

Busca por Nome: 

Existe a possibilidade de se buscar as pessoas informando o nome, basta que 

na página de Busca de Pessoas o campo Tipo de Pesquisa seja alterado de CPF 

para Nome Social. 

O usuário deve informar o nome a ser pesquisado e clicar no botão Buscar. O 

resultado será uma tabela que contem a (s) pessoa (s) que tenham aquele nome 

solicitado no campo Nome Social, a Figura 69 apresenta a tabela de pessoas da 

busca por nomes. 
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Figura 69 – Busca de Alunos por Nome 

 

A tabela informa o Nome da pessoa, Nome Social e situação do cadastro de 

alunos (se possui ou não vínculo anterior). Para escolher uma das pessoas basta 

clicar sobre a linha da tabela. A Figura 70 apresenta a seleção de um dos nomes 

apresentado como resultado da busca por nome. 

Figura 70 – Resultado Busca por Nome 

 

Após a escolha da pessoa será exibida a tabela de documentos da pessoa e o 

botão Cadastrar/Editar Aluno, basta clicar sobre ele para efetuar a edição ou 

castro de um novo aluno. 

Obs.: O usuário será redirecionado para a página de Cadastro de Alunos 

visualizando apenas a guia de Dados Pessoais, basta clicar sobre o botão Salvar 

para que o aluno seja cadastrado e as outras guias sejam exibidas (Documentos, 

Formações, Endereços e Cursos). Uma mensagem será exibida para o usuário 

informado o sucesso da operação. 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 
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Obs.: Ao clicar no botão Cancelar o cadastro do aluno será cancelado e o 

usuário será redirecionado para a página de Busca de Alunos. 

Obs.: Caso o nome pesquisado na página de busca de pessoas não seja 

encontrado, o usuário receberá uma mensagem de informação sobre a situação 

da pesquisa e apenas o botão Cadastrar/Editar Aluno será exibido. Ao clicar 

sobre ele, basta seguir os passos informado anteriormente para o cadastro de 

um aluno que ainda não possui vínculos na UFES. 

Obs.: O usuário será redirecionado para a página de Cadastro de Alunos 

visualizando apenas a guia de Dados Pessoais que terá acrescido o campo CPF 

como obrigatoriedade de cadastro para identificação única. 

Atenção: para uma busca direta e evitando cometer erros, prefira a busca por 

CPF. 

 

4.4 OFERTA 

Nesta seção são apresentadas as telas e funcionalidades referentes ao cadastro 

de oferta de disciplinas, composta pelas funcionalidades de Oferta de Turmas de 

Graduação e Oferta de Turmas de Pós-Graduação. 

 

4.4.1 Oferta de Turmas de Graduação 

Esta aplicação possibilita a oferta de disciplinas de um curso para um 

determinado ano e período. 

Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o 

seguinte caminho: Oferta > Turmas de Graduação. A Figura 71 apresenta o 

caminho do menu para o acesso à Oferta de Disciplinas para Turmas de 

Graduação. 

Figura 71 – Menu Oferta de Turmas de Graduação 
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A primeira página a ser apresentada para a aplicação Oferta de Disciplinas para 

Turmas de Graduação é a que possibilita a busca da oferta informando o curso 

desejado, por nome ou por código do curso, a sua localidade (para cursos na 

modalidade EAD), o ano e período para a oferta. A Figura 72 apresenta o 

formulário para a busca de oferta de disciplinas da graduação. 

Figura 72 – Formulário de Busca de Oferta para a Graduação 

 

Para encontrar as disciplinas ofertadas para um curso em determinado ano e 

semestre basta preencher o formulário informando o código do curso no campo 

Código do Curso e clicando sobre o botão  ou digitando o nome do curso 

no campo Nome do Curso. 

Obs.: Para cursos na modalidade EAD, além de informar qual o curso desejado 

é necessário informar no campo Local do Curso (EAD) o polo ao qual a oferta 

está relacionada. 

Após a escolha do curso basta selecionar a versão do curso, o ano e o período 

que deseja visualizar e clicar sobre o botão Buscar. Uma tabela será exibida 

informando o código das turmas, o período ideal, código da disciplina, nome da 

disciplina, versão do curso, situação da oferta e detalhes da oferta. A Figura 73 

apresenta o resultado da busca pela oferta de disciplinas de um curso. 

Figura 73 – Resultado da Busca da Oferta 
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Através do botão Detalhes  é possível visualizar os detalhes da oferta, tais 

como o código da turma, código da disciplina, nome e matrícula SIAPE do 

docente e horários da disciplina ofertada. A Figura 74 apresenta os detalhes da 

oferta. 

Figura 74 – Detalhes da Oferta 

 

 

4.4.1.1 Editar Oferta 

Através do botão Editar  é possível realizar a edição dos dados referentes 

à turma escolhida na tabela, basta clicar neste botão e serão habilitados os 

quadros de Dados da Turma, Horário, Professor e Aluno Docente. 

Turma: Este quadro apresenta os dados referentes à oferta da disciplina, tais 

como a atividade curricular associada, o código da turma, ano e período de 

oferta, tipo de calendário, situação, escopo e quantitativo de vagas. A Figura 75 

apresenta o quadro dos dados da turma. 

Figura 75 – Dados da Turma 
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Após a edição dos dados, basta clicar sobre o botão Salvar para que as 

alterações sejam salvas. Uma mensagem será exibida informando ao usuário o 

sucesso da operação. 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 

Horário: Este quadro apresenta o(s) horário(s) da(s) aula(s) da disciplina 

ofertada. A Figura 76 apresenta o quadro dos horários da turma. 

Figura 76 – Horários da Turma 

 

Para editar um dos horários apresentados na tabela basta clicar sobre ele, o 

formulário será preenchido com os dados do horário selecionado. 

Após a edição dos dados, basta clicar sobre o botão Salvar para que as 

alterações sejam salvas. Uma mensagem será exibida informando ao usuário o 

sucesso da operação. 

Para excluir um dos horários anteriormente cadastrados basta clicar sobre o 

botão . 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 

Obs.: Para limpar o formulário, tirar a seleção de algum registro e inserir um 

novo horário basta clicar sobre o botão Novo Horário. 

 

Professor: Este quadro apresenta o(s) professore(s) associado(s) para ministrar 

a disciplina ofertada. A Figura 77 apresenta o quadro dos professores da turma. 
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Figura 77 – Professores da Turma 

 

Para editar um dos professores apresentados na tabela basta clicar sobre ele, o 

formulário será preenchido com os dados do professor selecionado. 

Após a edição dos dados, basta clicar sobre o botão Salvar para que as 

alterações sejam salvas. Uma mensagem será exibida informando ao usuário o 

sucesso da operação. 

Para excluir um dos professores anteriormente cadastrados basta clicar sobre o 

botão . 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 

Obs.: Para limpar o formulário, tirar a seleção de algum registro e inserir um 

novo docente basta clicar sobre o botão Novo Docente. 

 

Aluno Docente: Este quadro apresenta o(s) aluno(s) docente(s) associado(s) 

para ministrar a disciplina ofertada. A Figura 78 apresenta o quadro dos alunos 

docentes da turma. 

Figura 78 – Alunos Docentes 

 

Para editar um dos alunos docente apresentado na tabela basta clicar sobre ele, 

o formulário será preenchido com os dados do aluno docente selecionado. 

Após a edição dos dados, basta clicar sobre o botão Salvar para que as 

alterações sejam salvas. Uma mensagem será exibida informando ao usuário o 

sucesso da operação. 
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Para excluir um dos alunos docente anteriormente cadastrados basta clicar 

sobre o botão . 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 

Obs.: Para limpar o formulário, tirar a seleção de algum registro e inserir um 

novo aluno docente basta clicar sobre o botão Novo Aluno Docente. 

Atenção: Para finalizar a edição de todos os quadros (Dados da Turma, Horário, 

Professor e Aluno Docente) referentes à turma selecionada e retornar para a 

exibição da tabela das demais disciplinas, basta clicar sobre o botão 

encontrado no final da página. 

 

4.4.1.2 Nova Oferta 

Ao clicar sobre o botão Nova Turma, uma tabela que contém todas as disciplinas 

do curso escolhido é apresentada, possibilitando a criação de uma nova turma. 

A Figura 79 apresenta o quadro de disciplinas disponíveis para a criação de uma 

nova turma a ser ofertada. 

Figura 79 – Quadro de disciplinas disponíveis para oferta 

 

Ao clicar no botão , é possível realizar a inserção dos dados referentes à 

nova turma escolhida na tabela, basta clicar neste botão e serão habilitados os 

quadros de Dados da Turma, Horário, Professor e Aluno Docente. 
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Para inserir as informações da nova disciplina ofertada basta seguir os passos 

apresentados na seção anterior na mesma ordem de preenchimento e ao final 

da página clicar sobre o botão para retornar para a exibição da 

tabela das demais disciplinas. 

 

4.4.1.3 Copiar Oferta 

Na página principal da aplicação de oferta para os cursos de graduação, após a 

escolha do curso, local do curso (para a modalidade EAD), ano e período da 

oferta, o botão é exibido para possibilitar a utilização da função 

de cópia da oferta de um curso. Esta função realiza a cópia de todas as turmas 

já cadastradas em um ano/período para um outro ano/período de destino. 

Exemplo: copiar a oferta do curso de Engenharia da Computação do semestre 

2015/2 para o semestre 2016/1. 

Ao clicar sobre o botão, o formulário da Figura 80 é exibido. 

Figura 80 – Formulário de Cópia da Oferta 

 

Para realizar a cópia basta escolher o ano de destino e o período de destino e 

clicar sobre o botão Copiar Oferta. Uma mensagem será exibida para o usuário 

para informar a o sucesso da operação. 

Obs.: Para cancelar a cópia, basta clicar sobre o botão Cancelar, o formulário 

de cópia será fechado e o sistema retornará para a página da oferta do curso. 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 
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Obs.: Caso não exista nenhuma turma a ser copiada no ano/período escolhido 

como origem, uma mensagem será exibida para o usuário informando a 

situação. 

Atenção: Para os cursos na modalidade EAD esta funcionalidade só realiza a 

cópia da oferta para o mesmo polo selecionado anteriormente. 

 

4.4.1.4 Copiar Oferta para Polos 

Na página principal da aplicação de oferta para os cursos de graduação, após a 

escolha do curso, local do curso, ano e período da oferta, o botão 

 é exibido para possibilitar a utilização da função de cópia 

da oferta de um curso ofertado em polo para outros polos de ensino a distância 

(EAD). 

Esta função realiza a cópia de todas as turmas já cadastradas em um 

ano/período de um polo para um outro ano/período de destino de um 

determinado polo. Exemplo: copiar a oferta do curso de História - EAD do polo 

de Alegre no semestre 2015/2, para os polos de Cachoeiro de Itapemirim e 

Afonso Cláudio no semestre 2015/2. 

Ao clicar sobre o botão, o formulário da Figura 81 é exibido. 

Figura 81 – Formulário de Cópia da Oferta por Polos 

 

Para realizar a cópia basta escolher os polos aos quais se deseja copiar a oferta, 

o ano de destino e o período de destino e clicar sobre o botão Copiar Oferta Polo. 

Uma mensagem será exibida para o usuário para informar a o sucesso da 

operação. 
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Obs.: Para cancelar a cópia, basta clicar sobre o botão Cancelar, o formulário 

de cópia será fechado e o sistema retornará para a página da oferta do curso. 

Obs.: Caso exista algum campo com preenchimento incorreto ou que seja 

necessário, uma mensagem será exibida para o usuário informando a situação. 

Obs.: Caso não exista nenhuma turma a ser copiada no ano/período escolhido 

como origem, uma mensagem será exibida para o usuário informando a 

situação. 

Atenção: Esta funcionalidade se aplica apenas aos cursos na modalidade de 

ensino a distância (EAD). 

 

4.5 MATRICULA 

Nesta seção são apresentadas as telas e funcionalidades referentes a matrícula 

dos alunos, composta pela funcionalidade Matrícula por Aluno. 

 

4.5.1 Matrícula por Aluno - Graduação 

Esta aplicação possibilita a visualização da matrícula de um aluno no semestre 

corrente, assim como a busca por turmas de disciplinas ofertadas que compõe 

a matriz curricular do curso ao qual o aluno possui vínculo. 

Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o 

seguinte caminho: Matrícula > Matrícula por Aluno. A Figura 82 apresenta o 

caminho do menu para o acesso à Matrícula por Aluno.  

Figura 82 – Menu Matrícula por Aluno 

 

A primeira página a ser apresentada para a aplicação Matrícula por Aluno é a 

que possibilita a busca pelos alunos cadastrados. A busca pode ser feita tanto 

pela matrícula do aluno, pelo nome do aluno ou por ambos ao mesmo tempo. A 

Figura 83 apresenta o formulário para a busca de alunos. 
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Figura 83 – Busca de Alunos 

 

Ao informar a matrícula e/ou nome do aluno, basta clicar sobre o botão Buscar 

para que uma tabela seja exibida com os resultados da busca. A Figura 84 

apresenta a tabela com o resultado da busca de alunos para a matrícula. 

Figura 84 – Tabela resultado da busca de alunos 

 

Obs.: Esta operação realiza a busca apenas de alunos que estejam aptos à 

matrícula no semestre corrente. 

Ao encontrar o aluno, basta clicar no botão existente na coluna Editar Matrícula 

do aluno desejado para realizar a edição dos seus dados. O usuário será 

redirecionado para a página que contém os dados da matrícula do aluno 

selecionado para o semestre corrente. A Figura 85 apresenta a página com os 

dados da matrícula do aluno. 

Figura 85 – Matrícula do Aluno 
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Esta tela contém três quadros principais: Curso Aluno, Disciplinas Matriculadas 

e Inclusão de Disciplinas. 

Curso Aluno: este quadro contém as informações do aluno, tais como a 

matrícula, nome social, forma de evasão, turno do aluno, código, nome e versão 

do curso ao qual o aluno está vinculado. 

O quadro também contém os botões Cadastro do Aluno e Histórico do Aluno, 

que possibilitam a navegação rápida entre as aplicações. 

Obs.: Ao clicar sobre os botões Matrícula do Aluno e Histórico do Aluno o usuário 

será redirecionado para as respectivas aplicações. Caso o usuário não possua 

autorização de acesso às aplicações ou não possua permissões, uma 

mensagem será exibida informando a situação. 

Disciplinas Matriculadas: este quadro contém uma tabela que apresenta as 

disciplinas que o aluno está matriculado no semestre corrente. São exibidas da 

disciplina o seu código, nome, código da turma, curso e carga horária total. 

Ao clicar sobre o botão de cada uma das disciplinas da tabela, são exibidos 

os detalhes principais sobre aquela turma, como nome do docente e os horários 

de aula. A Figura 86 apresenta os detalhes da turma. 

Figura 86 – Detalhes da Turma 

 

Para excluir a matrícula em uma das disciplinas do aluno, basta clicar sobre o 

botão remover . Uma confirmação será exibida para o usuário, 

perguntando se ele tem certeza de realizar esta operação, ao clicar em sim a 

disciplina é retirada da tabela de disciplinas matriculadas, ou ao clicar em não o 

diálogo é fechado e a operação de exclusão é cancelada. 
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Este quadro também apresenta as informações sobre a Carga Horária Mínima 

exigida para o semestre, a carga horária máxima que pode ser realizada no 

semestre e a carga horária considerada (soma das cargas horárias das 

disciplinas matriculadas). 

Inclusão de Disciplinas: este quadro contém os botões que possibilitam a 

busca por turmas a serem matriculadas, sendo elas constantes nas estruturas 

curriculares (obrigatórias e optativas) e disciplinas eletivas. 

Além dos botões, existe também um quadro de verificação de conflitos e pré-

requisitos, tais como a verificação de limite de carga horária semestral, 

verificação de pré-requisitos e verificação de limite de eletivas. A Figura 87 

apresenta os botões de inclusão de disciplina e o quadro de verificação de 

conflitos e pré-requisitos. 

Figura 87 – Botões de inclusão de disciplina e verificações 

 

Obs.: A única verificação que não pode ser removida é a de Choque de Horário, 

que por padrão já é ativada. 

Disciplinas da estrutura curricular: para buscar por disciplinas das estruturas 

curriculares do curso do aluno, basta clicar sobre o botão Disciplinas da Estrutura 

Curricular. Uma nova janela será exibida apresentando a tabela das estruturas 

curriculares do curso do aluno e uma legenda informando quais estruturas e/ou 

disciplinas encontram-se vencidas, em situação de matrícula ou não vencidas. A 

Figura 88 apresenta o quadro de disciplinas da estrutura curricular. 

Figura 88 – Quadro de Estruturas Curriculares. 

 

O quadro de estruturas curriculares contém a descrição da estrutura curricular, 

cargas horárias mínimas exigidas, cargas horárias vencidas, créditos exigidos e 

créditos vencidos pelo aluno. 
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Obs.: Ao clicar sobre o botão Fechar o quadro de estruturas será fechado e o 

usuário retornará para a página de dados da matrícula do aluno. 

Para selecionar uma das estruturas, basta clicar sobre ela na tabela. Ao clicar 

na estrutura selecionada, as disciplinas da estrutura serão exibidas, informando 

a situação do aluno para cada disciplina. A Figura 89 apresenta o quadro de 

disciplinas do currículo e a situação do aluno. 

Figura 89 – Quadro de disciplinas do currículo 

 

O quadro apresenta, em cores diferentes, as disciplinas do currículo do aluno e 

suas situações. Disciplinas apresentadas em azul já foram vencidas pelo aluno, 

já disciplinas em verde são aquelas que o aluno possui matrícula no semestre 

corrente, e em vermelho estão as disciplinas obrigatórias ainda não vencidas. 

O quadro apresenta os detalhes da disciplina, tais como o período ideal, código 

da disciplina, nome, tipo de disciplina, situação, carga horária, créditos e ano e 

período de aprovação do aluno. 

Obs.: Para fechar o quadro de estruturas basta clicar no botão Fechar ao final 

da página. 

Para as disciplina não vencidas, existe a possibilidade de busca por turmas 

ofertadas, basta clicar sobre o botão na respectiva disciplina desejada. 

Ao clicar no botão de pesquisa, uma nova janela é exibida contendo uma tabela 

com as turmas referentes à disciplina selecionada e equivalentes e que estão 

ofertadas no semestre corrente, para o curso do aluno e para os cursos que 
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possuem escopo aberto. A Figura 90 apresenta a tabela de inclusão de 

disciplinas do currículo. 

Figura 90 – Inclusão de disciplinas do currículo 

 

Obs.: Ao clicar sobre o botão , de cada uma das disciplinas da tabela, são 

exibidos os detalhes principais sobre aquela turma, como nome do docente e os 

horários de aula. 

Para matricular o aluno na turma desejada, basta clicar sobre o botão  que 

se encontra na última coluna da tabela de turmas ofertadas. Uma mensagem 

será exibida informado o sucesso da operação e o usuário será redirecionado de 

volta ao quadro de estruturas e disciplinas do currículo. 

Obs.: A matricula na turma selecionada não será efetivada nos seguintes casos:  

 Caso não exista saldo positivo de vagas na turma; 

 Caso exista conflito de horários com outra(s) disciplina(s) matriculada(s); 

 Caso a carga horária máxima por período for ultrapassada; 

 Caso algum dos pré-requisitos (disciplina não vencida, co-requisito não 

matriculado ou não vencido, carga horária, créditos ou período não 

vencido completamente). 

Para cada um dos casos, mensagens serão exibidas ao usuário informando cada 

uma das situações. 

Obs.: Caso exista algum impedimento por co-requisito, o sistema irá buscar por 

turmas ofertadas da disciplina necessária como co-requisito. Caso exista oferta 

destas disciplinas, uma tabela será apresentada informando os dados da turma 

e solicitando que o usuário confirme ou não a matricula nesta outra disciplina. 
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Ao escolher por matricular no co-requisito, automaticamente as duas serão 

matriculadas, caso não possuam algum outro requisito ou impedimento. 

 

Disciplinas Optativas: para buscar por disciplinas optativas das estruturas 

curriculares do curso do aluno, basta clicar sobre o botão Disciplinas Optativas. 

Uma nova janela será exibida apresentando a tabela das turmas das disciplinas 

optativas do curso ao qual o aluno está vinculado. A Figura 91 apresenta a tabela 

de disciplinas optativas ofertadas. 

Figura 91 – Inclusão de disciplinas Optativas 

 

Obs.: Ao clicar sobre o botão , de cada uma das disciplinas da tabela, são 

exibidos os detalhes principais sobre aquela turma, como nome do docente e os 

horários de aula. 

Para matricular o aluno na turma desejada, basta clicar sobre o botão  que 

se encontra na última coluna da tabela de turmas ofertadas. Uma mensagem 

será exibida informado o sucesso da operação e o usuário será redirecionado de 

volta para a página de dados da matrícula do aluno. 

Obs.: A matricula na turma selecionada não será efetivada nos seguintes casos:  

 Caso não exista saldo positivo de vagas na turma; 

 Caso exista conflito de horários com outra(s) disciplina(s) matriculada(s); 

 Caso a carga horária máxima por período for ultrapassada; 

 Caso algum dos pré-requisitos (disciplina não vencida, co-requisito não 

matriculado ou não vencido, carga horária, créditos ou período não 

vencido completamente). 
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Para cada um dos casos, mensagens serão exibidas ao usuário informando cada 

uma das situações. 

 

Disciplinas Eletivas: para buscar por disciplinas eletivas, aquelas que não 

pertencem às estruturas curriculares do curso do aluno, basta clicar sobre o 

botão Disciplinas Eletivas. Uma nova janela será exibida apresentando um 

formulário de busca por disciplinas que possuem escopo aberto e fazem parte 

do currículo de outros cursos. A Figura 92 apresenta o formulário para busca de 

disciplinas eletivas. 

Figura 92 – Inclusão de disciplinas Eletivas 

 

A busca por uma disciplina eletiva pode ser realizada pelo código da disciplina 

ou pelo nome da disciplina. O resultado é apresentando em uma tabela que 

contém as informações da turma, tais como o código da turma, código e nome 

da disciplina, código e nome do curso, carga horária, créditos e saldo de vagas. 

Obs.: Ao clicar sobre o botão , de cada uma das disciplinas da tabela, são 

exibidos os detalhes principais sobre aquela turma, como nome do docente e os 

horários de aula. 

Para matricular o aluno na turma desejada, basta clicar sobre o botão  que 

se encontra na última coluna da tabela de turmas ofertadas. Uma mensagem 

será exibida informado o sucesso da operação e o usuário será redirecionado de 

volta para a página de dados da matrícula do aluno. 

Obs.: A matricula na turma selecionada não será efetivada nos seguintes casos:  

 Caso não exista saldo positivo de vagas na turma; 
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 Caso exista conflito de horários com outra(s) disciplina(s) matriculada(s); 

 Caso a carga horária máxima por período for ultrapassada; 

 Caso a porcentagem máxima de disciplinas eletivas seja ultrapassada 

(50% segundo o parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução Nº57/2000 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES); 

 Caso algum dos pré-requisitos (disciplina não vencida, co-requisito não 

matriculado ou não vencido, carga horária, créditos ou período não 

vencido completamente). 

Para cada um dos casos, mensagens serão exibidas ao usuário informando cada 

uma das situações. 

 

4.6 HISTÓRICO 

Nesta seção são apresentadas as telas e funcionalidades referentes à consulta 

do histórico e inserção de disciplinas no histórico. 

Para ter acesso a esta aplicação, o usuário deve navegar pelo menu até o 

seguinte caminho: Histórico > Histórico do Aluno. A Figura 93 apresenta o 

caminho do menu para o acesso ao Histórico do Aluno.  

Figura 93 – Menu Histórico do Aluno 

 

A primeira página a ser apresentada para a aplicação Histórico do Aluno é a que 

possibilita a busca pelos alunos cadastrados. A busca pode ser feita tanto pela 

matrícula do aluno, pelo nome do aluno ou por ambos ao mesmo tempo. A Figura 

94 apresenta o formulário para a busca de alunos. 

Figura 94 – Formulário Busca de Alunos 
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Ao informar a matrícula e/ou nome do aluno, basta clicar sobre o botão Buscar 

para que uma tabela seja exibida com os resultados da busca. A Figura 95 

apresenta a tabela com o resultado da busca de alunos para a exibição do 

histórico. 

Figura 95 – Tabela resultado da busca de alunos 

 

Ao encontrar o aluno, basta clicar no botão existente na coluna Exibir Histórico 

do aluno desejado para que seja exibido o histórico do aluno pesquisado. O 

usuário será redirecionado para a página que contém os dados do histórico do 

aluno escolhido. A Figura 96 apresenta a página com os dados do histórico. 

Figura 96 – Histórico do Aluno 

 

Esta página apresenta os seguintes elementos: 

 Cabeçalho: apresenta os dados pessoais do aluno, tais como a data de 

nascimento, documentos e filiação, assim como informações sobre o 

curso do aluno selecionado; 

 Tabela de Disciplinas: apresenta todas as disciplinas cursadas pelo 

aluno, incluindo suas notas, situação de aprovação, créditos, cargas 
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horárias, etc. separadas pelos semestres cursados até o semestre 

corrente; 

 Tabela de Estruturas Curriculares: apresenta a quantidade de créditos 

e carga horária exigidos para cada estrutura curricular da versão do curso 

do aluno, assim como o total atingido pelo aluno até o semestre corrente; 

 Tabela Observações: apresenta as observações atribuídas ao aluno 

durante a sua permanência no curso; 

 Tabela Coeficiente de Rendimento: apresenta o valor do coeficiente de 

rendimento do aluno; 

 Botões de Navegação: possibilitam ao usuário navegar diretamente para 

outras aplicações; 

 Botões de ação. 

Os principais botões de ação são: Abrir PDF, Disciplinas Excluídas, Modo de 

Edição e Inclusão em histórico. 

Botão Abrir PDF: gera em uma nova aba do navegador um documento no 

formato PDF e nos padrões do histórico da UFES, inclusive com código para 

autenticação do documento. 

Botão Disciplinas Excluídas: exibe todas as disciplinas que foram excluídas 

anteriormente do histórico do aluno. 

Botão Cadastro do Aluno: possibilita a navegação para o cadastro do Aluno. 

Botão Matrícula do Aluno: possibilita a navegação para a matrícula do Aluno. 

Botão Modo de Edição: possibilita a habilitação do botão Inclusão em Histórico 

e exclusão de disciplinas na tabela de disciplinas. 

 

4.6.1 Excluir Disciplinas do Histórico 

Para excluir disciplinas do histórico, basta clicar no botão  para 

que o modo de edição do histórico seja habilitado. Em seguida, basta buscar 

pela disciplina desejada na Tabela de Disciplinas e clicar sobre o botão  na 

coluna Excluir. 
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Ao clicar sobre o botão Excluir, uma janela de confirmação será aberta. Para 

efetivar a exclusão da disciplina basta clicar sobre o botão Sim e para cancelar 

a exclusão basta clicar sobre o botão Não. A Figura 97 apresenta a janela de 

confirmação de exclusão. 

Figura 97 – Conformação de Exclusão de Disciplina do Histórico 

 

Obs.: Após a exclusão da disciplina, a Tabela de Disciplina será atualizada 

automaticamente. 

Obs.: O usuário poderá verificar em qualquer momento quais disciplinas foram 

excluídas do histórico do aluno anteriormente, basta clicar sobre o botão 

. Uma lista de disciplinas que foram excluídas do histórico será 

exibida, como ilustrado na Figura 98. 

Figura 98 – Lista de Disciplinas Excluídas do Histórico 

 

 

4.6.2 Inserir Disciplinas no Histórico 

Para inserir disciplinas no histórico, basta clicar no botão  para 

que o modo de edição do histórico seja habilitado, em seguida, basta clicar sobre 

o botão . Uma janela será aberta contendo o formulário para 

a inserção dos dados referentes à disciplina que será lançada no histórico, como 

ilustrado na Figura 99. 
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Figura 99 – Formulário de Inserção de Disciplina no Histórico 

 

Através dos campos Código Disciplina e Nome Disciplina o usuário poderá 

realizar a busca pela disciplina a ser lançada no histórico, basta começar a digitar 

o nome ou código para que uma lista seja exibida. 

Obs.: o campo Limitar Pesquisa limita a pesquisa de disciplinas, exibindo apenas 

as disciplinas que estão no currículo do curso do aluno. 

Após escolhida a disciplina, basta informar a situação da disciplina no histórico, 

o ano e período, média final e número de faltas. Para inserir a disciplina, basta 

clicar sobre o botão . 

Obs.: Após a inserção da disciplina, a Tabela de Disciplina será atualizada 

automaticamente. 

Obs.: O formulário irá apresentar através de mensagens ao usuário caso exista 

algum campo necessário para o preenchimento que esteja vazio ou incorreto, ou 

se a inserção não puder ser realizada. 


