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Técnico - Negócio

Introdução

Atualmente a instituição hoje oferece através cursos técnicos em diversas áreas. Os cursos são
oferecidos pelas Unidades Acadêmicas Especializadas (UAE): Escola Agrícola Jundiaí, Escola de
Enfermagem de Natal e pela Escola de Música.

Esse módulo tem a finalidade de controlar as atividades acadêmicas dos cursos técnicos da
instituição.

Os principais fluxos do módulo são: Processo Seletivo, Cadastrar Discente, Matrícula de Discente,
Movimentação do discente e Identificação do Coordenador.

Fluxo de Execução

Cada UAE tem um gestor acadêmico, esse gestor acadêmico em geral é quem faz as funções
monitorar o funcionamento dos cursos, em casos especiais pode fazer alguma função que seria
do coordenador ou do docente e ainda pode identificar coordenador para cada curso da sua
Unidade.
A UAE pode usar o Gerenciamento de Processo Seletivo para promover os seu processo
seletivo.
Os discentes são vinculados a um curso através de uma turma de entrada e de uma Estrutura
Curricular. A estrutura Curricular é forma de módulos, que são os agrupamentos das disciplinas.
A turma de entrada é o agrupamento de alunos ingressantes em um mesmo período. Depois de
cadastrados os alunos já possuem matrícula, porém a sua situação fica como CADASTRADO. A
sua situação para ATIVO somente depois que estiver matriculado em alguma turma.
A matricula do aluno em turma(s) pode ser feita pelo Gestor ou pode ser solicitada pelo aluno
através do Matrícula on-line. As matrículas solicitadas pelos alunos poderão ser analisadas pelo
coordenador identificado pelo gestor.

As matrículas feitas gestor podem ser vários tipos:
Matricular um Aluno em uma Turma: matricula um aluno em uma turma.
Matricular um Aluno em um Módulo: matricula um aluno em disciplinas de um
módulo.
Matricular uma Turma de Entrada em uma Turma: matricula os alunos de uma
turma de entrada em uma turma.
Matricular uma Turma de Entrada em um Módulo: matricula os alunos de uma
turma de entrada em disciplinas de um módulo.
Matricular um Aluno em Turmas do Semestre: matricula um aluno em uma ou
várias turmas ofertadas no semestre.

Para matricular um ou vários alunos em todas as disciplinas de um módulo é preciso que
tenha turma cadastrada para cada uma dessas disciplinas.
Em todas as opções de matrícula os alunos são matriculados em turmas, sendo uma de
cada vez ou em várias ao mesmo tempo. As turmas são compostas de um ou mais
horários do quadro de horário de aulas instituição, de uma componente curricular e de
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um ou mais docentes que serão os responsáveis pelo componente curricular naquela
turma.

Toda a movimentação do discente pode ser feita pelo Gestor ou pelo Coordenador.
A consolidação, em casos especiais, pode ser feita pelo gestor. Normalmente a consolidação é
feita pelo próprio docente usando o Portal Docente. A consolidação é o processo onde se
cadastra as notas e faltas do discente em uma determinada turma.

Status de Matrículas Possíveis

No nível integrado, temos os seguintes status possíveis para uma dada matrícula num componente
curricular:

REPF - Reprovado por não atender os critérios de assiduidade.
REP - Reprovado pois a média está inferior ao mínimo que dá direito à recuperação.
REPN - Reprovado pois a média (após recuperação) não atingiu o valor mínimo para satisfazer
o critério de aprovação.
REC - Aluno que fará a recuperação.
APR - Aprovado pois a média atingiu o valor mínimo que satisfaz o critério de aprovação.
APRN - Aprovado pois a média (após recuperação) atingiu o valor mínimo para satisfazer o
critério de aprovação.
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