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Aba Aluno 

 

● Dados do Discente 

○ Atualizar Dados Pessoais - Ê Dados pessoais atualizados com sucesso! 

○ Consultar Dados do Aluno - Ê 

○ Editar Observações do Discente - Ê 

○ Alterar Dados de Ingresso - Ê 

○ Índices Acadêmicos do Aluno - Ê Alteração de dados de ingresso realizada com 

sucesso! 

○ Dossiê Eletrônico do Aluno - » 

● Cadastrar Discente 

○ Cadastrar Discente - Discente cadastrado com sucesso! 

○ Cadastrar Discente Antigo - » Um erro ocorreu durante a execução desta 

operação. Por favor, contacte o suporte através do "Abrir Chamado". 

Exceção 

java.lang.NullPointerException at 

br.ufrn.sigaa.jsf.DadosPessoaisMBean.popular(DadosPessoaisMBean.java:444) at 

br.ufrn.sigaa.jsf.DadosPessoaisMBean.popular(DadosPessoaisMBean.java:419) at 

br.ufrn.sigaa.jsf.DadosPessoaisMBean.voltarDadosPessoais(DadosPessoaisMBean.java:523) at 

sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at 

sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at 

sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at 

java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at 

org.apache.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:170) at 

org.apache.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:276) at 

org.apache.jasper.el.JspMethodExpression.invoke(JspMethodExpression.java:68) at 

javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpr

essionAdapter.java:88) at 

com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:102) at 

org.primefaces.application.CleanupActionListener.processAction(CleanupActionListener.java:42) at 

javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:387) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processEvents(AjaxViewRoot.java:329) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.broadcastEventsForPhase(AjaxViewRoot.java:304) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processPhase(AjaxViewRoot.java:261) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processApplication(AjaxViewRoot.java:474) at 

com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:82) at 

com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at 

com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118) at 

javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:265) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at 

org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at 



org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at 

org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:298) at 

br.ufrn.arq.web.SigaaViewFilter.doFilter(SigaaViewFilter.java:36) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentificacaoLogFi

lter.java:50) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235) at 

org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at 

org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:190) at 

org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92) at 

org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishm

entValve.java:126) at 

org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishme

ntValve.java:70) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) 

at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at 

org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158) at 

org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at 

org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at 

org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829) at 

org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:59

8) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at 

java.lang.Thread.run(Thread.java:662) 

 

 

 

 

 

 



○ Cadastramento de Discentes Aprovados em Processos Seletivos - » Tipo de 

Arrecadação: Campo obrigatório não informado. 

 

● Documentos 

○ Emitir Atestado de Matrícula Ê 

○ Emitir Histórico Ê 

○ Emitir Declaração de Vínculo/Cadastro Ê 

OBS: Não está enxergando o município. O município só tem efeito após salvar a unidade no 

SIGAdmin. Mensagem: O município da unidade (CAMPUS PALMAS) a que pertence o 

curso, não foi definido. (Aluno PIETRO JUAN ALVES) 

Print SIGAA 



 

Print Admin 

 

● Aproveitamento de Estudos 



○ Aproveitar Componente Curricular - Ê Aproveitamento registrado com sucesso. 

○ Aproveitamento Automático - Não foi possível simular »Não há outros cursos que 

seja possível realizar o aproveitamento automático para o discente selecionado.   

○ Excluir Aproveitamento - Ê Aproveitamento cancelado com sucesso. 

● Transferência de Aluno entre Turmas 

○ Transferência Automática - Ê Transferência realizada com sucesso! 

○ Transferência Manual -  Ê Transferência realizada com sucesso! 

● Notas/Retificações 

○ Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma - ÊRetificação de registro de 

matrícula do discente XXX no componente XXX foi realizado com sucesso. 

OBS:Funciona na opção de avaliação por nota 

○ Consolidação Individual - Ê Consolidação individual realizada com sucesso para o 

aluno XXX na turma XXX. OBS:Funciona na opção de avaliação por nota 

○ Implantar Histórico do Aluno - ÊImplantação de histórico realizada com sucesso. 

OBS:Funciona na opção de avaliação por conceito 

● Pendências do Discente 

○ Cadastrar Pendência de Discente - »Não há informação de pendências (Tabela 

vazia) 

 

○ Listar/Alterar Pendência de Discente - »Não foram encontrados resultados para a 

busca com estes parâmetros. 

● Outras Operações 

○ Mudança de Curso/Matriz Curricular - Opção “Registrar Mudança” Ê Mudança de 

Curso cadastrado(a) com sucesso! OBS: Problemas ao Clicar em “Simular Mudança”: 

o sistema se “perde”. 

○ Mudança de Estrutura Curricular -  Ê Mudança de Curso cadastrado(a) com 

sucesso! OBS: Problemas ao Clicar em “Simular Mudança”: o sistema se “perde”. 

○ Orientar Trancamentos de Matrícula »Não foi possível simular 

○ Transferir Discente EAD Entre Pólos »Não foi possível simular (Problemas no 

Módulo EAD) 

○ Transferir Discente PROBÁSICA Entre Pólos»Não foi possível simular (Problemas no 

Módulo EAD) 

○ Alterar Dados Pessoais »Não funciona - Mensagem: Você só pode alterar dados 

pessoais de docentes externos ativos. 



 

○ Cálculos de Discente - ÊOperação realizada com sucesso! 

○ Excluir Aluno Ê O aluno XXX foi excluído com sucesso! 

○ Gerar Etiquetas de Identificação - ÊOk! 

○ Geração do Arquivo de Upload do ENADE - ÊOk! 

○ Notificar Discentes Formados por Centro - ÊE-mails enviados com sucesso! 

○ Alunos Aptos a Colar Grau -  
● Carteira de Estudante 

○ Alunos com problema » Questão no Oráculo 

● Usuários de Discentes 

○ Recuperar Senha Ê Ex. aluno Alexandre Isaac Castro 

● ENADE 

○ Calendário de Cursos - ÊOk! 

○ Listar/Cadastrar Participações no ENADE - ÊOk! 

○ Editar Participação do Discente no ENADE - ÊOk! 

○ Editar Participação do Discente no ENADE em Lote - ÊOk! 

○ Editar Participação do Discente no ENADE em Lote de Cursos - ÊOk! 

● Regime de Observação de Desempenho 

○ Listar/Inativar Regimes de Observação - »Não foi possível simular 

● Registros de Notificação por Insuficiência Acadêmica 

○ Listar/Inativar Registros de Notificação por Insuficiência Acadêmica - »Não foi possível 

simular 

 

 
 
 
 

https://oraculo.ufrn.br/2840-carteira-de-estudante--alunos-com-problema


Aba Matrículas e Programas 

 

● Matrículas 

○ Alterar Status de Matrículas em Turmas e Aproveitamentos - Ê Alteração do status 

da(s) matrícula(s) de XXX foi realizada com sucesso! 

○ Alterar Status de Matrícula por Turma -  Ê Operação realizada com sucesso! 

○ Trancar Matrículas em Turmas - Ê Alteração do status da(s) matrícula(s) de 

PIETRO JUAN ALVES foi realizada com sucesso! 

○ Matricular Aluno - ÊOk! 

○ Matricular Aluno Especial - ÊOk! 

○ Matrícula Compulsória - ÊOk! 

○ Matricular Fora do Prazo - ÊOk! 

○ Matricular Aluno Em Turma de Férias - ÊOk! 

○ Consultar Planos de Matrícula - ÊOk! 

○ Consultar Solicitações de Matrículas - ÊOk! 

○ Consultar Indeferimentos - ÊOk! 

○ Analisar Solicitações de Matrícula de Aluno Especial - ÊOk! 

○ Orientações de Trabalho Final de Curso - ÊOk! 

○ Validação de Vínculo de Ingressante - ÊOk! 

○ Matricular Discente em Plano de Matrícula - ÊOk! 

● Programa 

○ Trancar Programa » Serviço do Não é possível concluir o discente nesse 

momento. temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde. 

○ Retorno Manual de Discente Ê Retorno cadastrado com sucesso! 

○ Cancelar Trancamentos Futuros - »Não foi possível simular 

○ Cancelar Programa Ê Cancelamento do Programa realizado com sucesso para o 

aluno 20170000074 - SAMUEL BERNARDO DOS SANTOS no período 2017.1 

○ Concluir Programa » Não é possível concluir o discente nesse momento. 

temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde.  

○ Conclusão Coletiva de Programa - ÊOk! 

○ Estornar Operação Ê Afastamento estornado com sucesso! 

○ Estornar Integralização - ÊOk! 

○ Estornar Conclusão Coletiva - ÊOk! 

○ Processar Cancelamento de Aluno - »Problemas no cancelamento 

 

○ Retornar Alunos de Trancamento »Problemas no trancamento 

○ Alterar Data de Colação Coletiva ÊOk! 

 



● Turmas 

○ Criar Turma Ê Turma IPC0002 - DISTÂNCIA ENTRE JÚPITER E MARTE (75h) - Turma: 

03 (2017.2) cadastrada com sucesso! 

OBS: Funciona se “salvar” o município: a funcionalidade depende do registro de município da 

unidade no Admin 

○ Criar Turma PROBÁSICA - » Não foi possível testar 

○ Consultar, Alterar ou Remover ÊOk! 

○ Converter Turma Regular em Ensino Individual ÊOk! 

○ Planos de Matrículas de Discentes Ingressantes ÊOk! 

● Prorrogação de Prazo 

○ Prorrogar Prazo de Conclusão ÊOk! 

○ Antecipar Prazo de Conclusão ÊOk! 

○ Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão ÊOk! 

○ Alterar Perfil Inicial do Aluno ÊPerfil Inicial alterado com sucesso! 

● Mobilidade Estudantil 

○ Cadastrar por Processo Seletivo ÊOk! 

○ Cadastrar Mobilidade Avulsa  ÊOperação realizada com sucesso! 

○ Listar/AlterarÊOk! 

● Região de Campus para Matrícula 

○ Cadastrar - ÊRegião de Matrícula cadastrado(a) com sucesso! 

○ Listar/Alterar -  ÊRegião de Matrícula alterado(a) com sucesso. 

 

 

Aba Atividades 

 

● Registro de Atividades Acadêmicas Específicas 

○ Matricular ÊOk! 

○ Consolidar ÊOk! 

○ Validar ÊOk! 

○ Excluir ÊOk! 

○ Buscar ÊOk! 

○ Alterar Atividades de TCC/EstágioÊOk!  

○ Registros CompulsóriosÊOk!  

■ Matricular compulsoriamente ÊOk! 

■ Validar compulsoriamente ÊOk! 

● Categoria da Atividade Autônoma 

○ Cadastrar - Ê Operação realizada com sucesso! 

○ Listar/Alterar - ÊOperação realizada com sucesso! 

● Tipo da Atividade Autônoma 

○ Cadastrar - ÊOk! 

○ Listar/Alterar - ÊOk! 

● Solicitação de Atividade Autônoma 

○ Cadastrar - ÊOk! 

○ Analisar Solicitações - ÊOk! 

 

 

Aba Administração 
 

 



● Operações Administrativas 

○ Parâmetros da Gestora Acadêmica Ê Ok! 

OBS: Erro avaliação por conceito  

○ Logar como Outro Usuário Ê Ok! 

○ Calendário Universitário Ê Ok! 

○ Cancelamento de Alunos em Lote Ê Ok! 

○ Alterar Dados de Saída do Aluno Ê Ok! 

○ Integralizar Carga Horária de Aluno Migrado Ê Ok! 

○ Mudança Coletiva de Currículo Ê Ok! 

○ Mudança Coletiva de Matriz Curricular Ê Ok! 

○ Alterar Status de Aluno Ê Alteração de status do discente realizada com sucesso! 

○ Anular Solicitações de Matrículas Ê Ok! 

○ Cadastrar Oferta de Cursos para Processos Seletivos Ê Ok! 

○ Alterar Perfil Inicial do Aluno Ê Ok! 

○ Fechamento Compulsório de Atividades Ê Ok! 

○ Unificar Dados de Discentes Ê Ok! 

● Coordenadores de Curso 

○ Identificar Coordenador ÊOk! 

○ Alterar/Substituir/Cancelar Coordenador ÊOk! 

○ Listar Coordenadores de Curso ÊOk! 

● Secretaria de Departamento 

○ Identificar Secretário ÊOk! 

○ Substituir Secretário ÊOk! 

○ Listar Secretários ÊOk! 

● Secretaria de Centro 

○ Identificar Secretário ÊOk! 

○ Substituir Secretário ÊOk! 

○ Listar Secretários ÊOk! 

● Secretaria de Coordenação de Curso 

○ Identificar Secretário  ÊOk! 

○ Substituir Secretário ÊOk! 

○ Listar Secretários ÊOk! 

● Secretaria de Unidade Acadêmica Especializada 

○ Identificar Secretário ÊOk! 

○ Substituir Secretário ÊOk! 

○ Listar Secretários ÊOk! 

● Docentes 

○ Cadastrar Docente Externo ÊOk! 

○ Consultar Docentes Externos ÊOk! 

○ Cadastrar Usuário Para Docente Externo ÊOk! 

○ Alterar Dados Pessoais ÊOk! 

● Relatórios 

○ Lista de Alunos Concluídos com CH Pendente ÊOk! 

● Cadastramento e Reconvocações do Vestibular 

○ Consultar Resumo de Convocações »Não foi possível simular (Associação ao 

Módulo Processo Seletivo) 

○ Consultar Cadastramento de Discentes »(Associação ao Módulo Processo Seletivo) 

○ Convocação de Candidatos para Vagas Remanescentes »(Associação ao Módulo 

Processo Seletivo) 

○ Gerar Documentos para Cadastramentos e Reconvocações »(Associação ao Módulo 

Processo Seletivo) 

○ Estornar Cadastramento/Cancelamento de Convocação »(Associação ao Módulo 

Processo Seletivo) 

○ Efetivar o Cadastramento de Discentes PRÉ-CADASTRADO »(Associação ao Módulo 

Processo Seletivo) 



○ Encerrar o Cadastramento »(Associação ao Módulo Processo Seletivo) 

○ Matricular Discentes em Planos de Matrícula em Lote» (Associação ao Módulo 

Processo Seletivo) 

○ Cancelar Convocados Pendentes de Cadastro »(Associação ao Módulo Processo 

Seletivo) 

○ Remanejar Discentes para o 1º Semestre »(Associação ao Módulo Processo 

Seletivo) 

● Notificações Acadêmicas 

○ Notificações Acadêmicas  »Não foi possível simular 

○ Notificação Individual ÊOperação realizada com sucesso! 

○ Acompanhar Notificações Acadêmicas ÊOk! 

○ Buscar Discente Notificado ÊOk! 

● Pendências do Discente 

○ Cadastrar Tipo de Pendência ÊOperação realizada com sucesso! 

○ Listar/Alterar Tipo de Pendência ÊOperação realizada com sucesso! 

○ Cadastrar Pendência de Discente ÊOperação realizada com sucesso! 

○ Listar/Alterar Pendência de Discente ÊOperação realizada com sucesso! 

 

 

Aba Consultas 

 
Consultas Gerais 

● Alunos ÊOk! 

● Consulta Geral de Discentes ÊOk! 

● Componentes Curriculares ÊOk! 

● Cursos ÊOk! 

● Estruturas Curriculares ÊOk! 

● Graus Acadêmicos ÊOk! 

● Habilitações ÊOk! 

● Matrizes Curriculares ÊOk! 

● Modalidades de Educação ÊOk! 

● Municípios ÊOk! 

● Oferta de Vagas em Cursos ÊOk! 

● Orientação de Atividades ÊOk! 

● Reconhecimentos ÊOk! 

● Servidores ÊOk! 

● Turmas ÊOk! 

● Turnos ÊOk! 

● Índices Acadêmicos do Aluno »Índices atrelados à avaliação por nota 

 

 

Aba Relatórios DACA 

 
Alunos 

 

Listagens 

Lista de Alunos 
● Assinaturas para Colação de Grau Coletiva ÊOk! 
● Com necessidades especiais » (Associação ao Módulo NEE) 
● Graduandos Com Empréstimo Pendente na Biblioteca  »(Associação ao Módulo Biblioteca) 
● Para eleição ÊOk! 
● Por cidade de residência ÊOk! 



● Alunos Ingressantes em um Novo Curso »(Associação ao Módulo Processo Seletivo) 
● Relatório de Ingressantes sem solicitação de Matrícula ÊOk! 
● Relatório dos Índices Acadêmicos do Aluno »Índices atrelados à avaliação por nota 
● Relatório de Mobilidade Estudantil ÊOk! 
● Alunos Ausentes no Cadastramento »(Associação ao Módulo Processo Seletivo) 
● Dados para Contato de Candidatos Convocados »(Associação ao Módulo Processo Seletivo) 
● Lista de Contatos dos Alunos ÊOk! 

 

Ativos e Matriculados 
● Alunos com mais de um vinculo ativo ÊOk! 
● Ativos por curso ÊOk! 
● Ativos e não matriculados por curso ÊOk! 
● Ativos por prazo de conclusão ÊOk!  
● Com detalhamento em carga horária ÊOk! 
● Com percentual de CH cumprida ÊOk! 
● Com registro em uma disciplina ÊOk! 
● Ingressantes ÊOk! 
● Insucessos em disciplinas por semestre ÊOk! 
● Matriculados ÊOk! 
● Matriculados em disciplina com CH de estágio ÊOk! 
● Matriculados em uma atividade ÊOk! 
● Por prazo máximo de conclusãoÊOk! 
● Solicitações de trancamentos ÊOk! 
● Vinculados a uma estrutura curricular ÊOk! 

 

Concluintes e Egressos 
● Com prazo de conclusão no semestre atual ÊOk! 
● Graduandos com Ano/Semestre ÊOk! 
● Concluintes nos cursos de graduação, por semestre, turno e gênero (Analítico) ÊOk! 
● Lista de Alunos Laureados ÊOk! 
● Por tipo de saída ÊOk! 

 

Ingressantes 
● Consultar Convocados por Processo Seletivo »(Associação ao Módulo Processo Seletivo) 

 

Quantitativos 

● Alunos 
○ Alunos cadastrados no vestibular sem matrícula »(Associação ao Módulo Processo 

Seletivo) 
○ Alunos cancelados ÊOk! 
○ Alunos concluintes ÊOk! 
○ Alunos graduandos ÊOk! 
○ Alunos matriculados ÊOk! 
○ Alunos matriculados/ativos nos diversos níveis ÊOk! 
○ Alunos por sexo e egresso ÊOk! 
○ Alunos por sexo e ingresso ÊOk! 
○ Alunos que Entraram por Segunda Opção no Vestibular ÊOk! 
○ Discentes Regulares por Gênero e Status ÊOk! 
○ Discentes Regulares por Gênero e Curso ÊOk! 
○ Ingressos, Egressos e Retenções ÊOk! 

● Alunos Probasica 
○ Alunos de probasica concluídos »Não foi possível simular 
○ Alunos de probasica matriculados »Não foi possível simular 
○ Alunos de probasica sem matrícula »Não foi possível simular 

● Matriculas/Solicitações 
○ Orientações Acadêmicas por Curso ÊOk! 



○ Solicitações de matrículas ÊOk! 
○ Solicitações de trancamentos ÊOk! 
○ Solicitações, turmas, matrículas e vagas por componente ÊOk! 

● Turmas/Trancamentos 
○ Relatório Quantitativos das Turmas não Consolidadas ÊOk! 
○ Relatório Trancamento de Disciplinas ÊOk! 
○ Total de turmas por horários de aula ÊOk! 
○ Turmas e Disciplinas por Departamento ÊOk! 
○ Suspensões de Programa ÊOk! 

● Outros 
○ Relatório Espectro de Renda »(Associação ao Módulo Processo Seletivo) 
○ Sumário de Indices Acadêmicos por Curso de Graduação »Índices atrelados à avaliação 

por nota 

 

Outros 

 

● Componentes Curriculares 
○ Componentes com Programas Cadastrados ÊOk! 
○ Componentes com Programas Incompletos ÊOk! 

● Curso 
○ Índice de trancamento e cancelamentos ÊOk! 

● Biblioteca 
○ Verificar Situação Usuário / Emitir Declaração de Quitação »(Associação ao Módulo 

Biblioteca) 
● Docentes 

○ Disciplinas de docentes por departamento/período ÊOk! 
○ Docentes que não consolidaram as turmas ÊOk! 
○ Mostrar Avisos de Faltas ÊOk! 
○ Situação Docente Atual ÊOk! 
○ Docentes Vinculados a um Curso ÊOk! 
○ Relatório de Bancas por Orientador ÊOk! 

● Transferência Voluntária 
○ Inscritos por Município/Matriz Curricular ÊOk! 
○ Inscritos por Agendamento/Município ÊOk! 
○ Quantitativo de Inscritos por Curso ÊOk! 
○ Quantitativo de Inscritos por Dia ÊOk! 

● Currículo 
○ Relatório de Equivalências de um Currículo ÊOk! 

● Turma 
○ Relatório de Cursos que Não Solicitaram Turmas ÊOk! 
○ Relatório de Disciplinas de Estágio ÊOk! 
○ Relatório de Ocupação de Vagas de Turmas ÊOk! 
○ Relatório de Turmas ÊOk! 
○ Relatório de Turmas Abertas sem Solicitação ÊOk! 
○ Relatório de Turmas não Consolidadas ÊOk! 
○ Relatório dos Alunos que Solicitaram Disciplinas de Férias ÊOk! 
○ Relatório Sintético de Turmas Não Consolidadas ÊOk! 
○ Relatório Sintético por Situação ÊOk! 
○ Turmas Ofertadas ao Curso ÊOk!  
○ Turmas por Período/Departamento/Status ÊOk! 
○ Turmas por Quantidade de docentes ÊOk! 

 

 



 

Aba DDP 

 

● Aluno 

○ Cadastrar Discente ÊOk! 

○ Atualizar Dados Pessoais ÊOk! 

○ Consultar Dados do Aluno ÊOk! 

○ Editar Observações do Discente ÊOk! 

○ Alterar Forma de Ingresso ÊOk! 

○ Aproveitar Componente Curricular ÊOk! 

○ Excluir Aproveitamento ÊOk! 

○ Cancelar Programa ÊOk! 

○ Cálculos de Discente ÊOk! 

○ Matrícula Compulsória ÊOk! 

○ Emitir Atestado de Matrícula ÊOk! 

○ Emitir Histórico ÊOk! 

○ Consultar Solicitações de Matrículas ÊOk! 

○ Alterar Status de Matrículas em Turmas e Aproveitamentos ÊOk! 

● Regime de Observação de Desempenho 

○ Listar/Inativar Regimes de Observação ÊOk! 

● Registros de Notificação por Insuficiência Acadêmica 

○ Listar/Inativar Registros de Notificação por Insuficiência Acadêmica ÊOk! 

● Operações Administrativas 

○ Mudança de Currículo Coletiva ÊOk! 

● Curso  

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Buscar/Alterar ÊOk! 

● Habilitação 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Buscar/Alterar ÊOk! 

● Ênfase 

○ Cadastrar Somente a Ênfase ÊOk! 

○ Listar/Alterar 

● Matriz Curricular 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar/Alterar ÊOk! 

○ Cadastrar matriz com ênfase, reaproveitando dados ÊOk! 

● Componentes Curriculares 

○ Análise de Solicitações ÊOk! 

○ Listar/Alterar ÊOk! 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Componentes com Expressões Inválidas ÊOk! 

○ Resoluções de Atividades Acadêmicas ÊOk! 

○ Inativar Componentes de Departamento ÊOk! 

● Estrutura Curricular 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar/Alterar Ê Estrutura Curricular alterada com sucesso! 

○ Grupos de Optativas ÊOk! 

○ Recálculo de Currículos ÊOk! 

● Equivalências Específicas 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar/Alterar ÊOk! 

● Programa de Educação Tutorial (PET) 

○ Cadastrar Grupo ÊOk! 

○ Buscar/Alterar ÊOk! 



● Turno 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar ÊOk! 

● Tutorias PET 

○ Cadastrar »Não foi possível simular 

○ Buscar/Alterar »Não foi possível simular 

● Forma de Participação do Aluno 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar ÊOk! 

● Modalidade 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar/Alterar ÊOk! 

● Municípios 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar ÊOk! 

● Reconhecimento 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar/Alterar ÊOk! 

● Pólos de um Curso 

○ Cadastrar »(Associação ao Módulo EAD) 

○ Buscar/Alterar  »(Associação ao Módulo EAD) 

● Índices Acadêmicos 

○ Cadastrar »Índices atrelados à avaliação por nota 

○ Buscar/Alterar »Índices atrelados à avaliação por nota 

● Categoria da Atividade Autônoma 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar/Alterar ÊOk! 

● Tipo da Atividade Autônoma 

○ Cadastrar ÊOk! 

○ Listar/Alterar ÊOk! 

 

Aba Relatórios DDP 

 

● Alunos 

○ Alunos com todos os componentes curriculares reprovados em um período letivo ÊOk! 

○ Alunos com todos os componentes curriculares trancados em um período letivo ÊOk! 

○ Relatório de Integralização de Currículo ÊOk! 

○ Tipo de saída por forma de ingresso/egresso ÊOk! 

○ Alunos com trancamento em um determinado componente curricular ÊOk! 

○ Relatório de Apostilamentos ÊOk! 

● Docentes 

○ Situação Docente Atual ÊOk! 

● Estruturas curriculares 

○ Relatório de Estruturas Curriculares ÊOk! 

● Cursos 

○ Unidade/Curso/Turno/Cidade/Modalidade/Habilitacao ÊOk! 

○ Cursos com Reconhecimento ÊOk! 

 

Aba Coordenação Única 

 



● Alunos 

○ Consulta Geral de Discentes ÊOk! 

○ Consultar Dados do Aluno ÊOk! 

○ Atualizar Dados Pessoais ÊOk! 

○ Emitir Atestado de Matrícula ÊOk! 

○ Emitir Histórico ÊOk! 

○ Emitir Declaração de Vínculo ÊOk! 

○ Matricular Aluno em Turma de Férias ÊOk! 

○ Matricular Aluno Ingressante ÊOk! 

○ Matricular Aluno em Turmas Restritas ÊOk! 

● Turmas 

○ Distribuição de Salas »Não foi possível simular 

● Consultas Gerais 

○ Componentes Curriculares ÊOk! 

○ Cursos ÊOk! 

○ Estruturas Curriculares ÊOk! 

○ Graus Acadêmicos ÊOk! 

○ Habilitações ÊOk! 

○ Matrizes Curriculares ÊOk! 

○ Modalidades de Educação ÊOk! 

○ Municípios ÊOk! 

○ Reconhecimentos ÊOk! 

○ Turmas ÊOk! 

○ Turnos ÊOk! 

● Relatórios 

○ Alunos Ingressantes ÊOk! 

○ Alunos Ativos por curso ÊOk! 

○ Alunos ConcluintesÊOk! 

○ Alunos Matriculados em uma AtividadeÊOk! 

○ Lista de Insucessos em disciplinas por semestreÊOk! 

○ Relatório de Turmas Ofertadas ao CursoÊOk! 

○ Relatório de Trancamentos no SemestreÊOk! 

○ Relatório de Turmas ConsolidadasÊOk! 

○ Relatório de Disciplinas com mais ReprovaçõesÊOk! 

○ Lista para eleiçãoÊOk! 

○ Por Tipo de saídaÊOk! 

 


