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Portal da Coordenação Stricto – Tópicos Especiais 

SOLICITAR CRIAÇÃO DA DISCIPLINA COMO “CONTEÚDO VARIÁVEL” - COLEGIADO 
Para que o aluno consiga solicitar a matrícula mais de uma vez em um mesmo componente, ele deve estar 
registrado como “Conteúdo Variável”  

1) Acesse o menu da Solicitação de Componente (Cadastros > Solicitar Cadastro de Componente 
Curricular) e preencha os campos de Nome, Carga Horária, Ementa, e marque a opção de 
“Conteúdo Variável”=Sim: 
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2) Caso o componente curricular já exista, verifique se está definido como conteúdo variável na 

consulta no portal da coordenação (Consultas > Disciplinas), no portal do docente (Ensino > 
Consultas > Componentes Curriculares), ou pesquise na consulta pública (Stricto > Componentes 
Curriculares): 

 
 

CRIAÇÃO DE TURMA - COLEGIADO 
Para apresentar o conteúdo a ser ministrado na turma do Tópico Especial, deve ser informado no momento 
da criação da turma, no campo observação:  

1) Acesse o menu de criação de Turmas (Turmas > Criar Turma), consulte o componente curricular de 
topicos especiais que deseja criar a turma e clique na seta para selecionar o componente: 
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2) Informe o período, a capacidade, o local, e na observação, informe especificamente a ementa da 

turma: 

 
 

 

ORIENTAÇÃO DE MATRÍCULA – COORDENADOR / DOCENTE 
Para orientar matrícula de componente de tópico especial, é possível visualizar tanto o histórico do aluno, 
quanto os dados da turma solicitada:  

1) Verifique o histórico do aluno com a ementa específica da turma: 
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2) Clique no número da turma, para verificar o conteúdo especificado na observação: 

 

 


