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VERIFICAÇÃO DE COMPONENTES

Este manual tem por objetivo apoiar os secretários e coordenadores de programas, na
análise dos componentes no histórico escolar dos discentes, assim como a conferência
desses junto à Grade Curricular, analisando o currículo e área de concentração no
cadastro discente.

No histórico

Navegue pelo menu Aluno → Documentos →  e clique em “Emitir Histórico”:

Figura 1. Menu aluno

Informe dados do discente que deseja consultar e clique no botão “Buscar”:

Figura 2. Tela buscar discente

Clique no botão “Selecionar Discente” no lado direito do nome do discente que deseja
visualizar o histórico:
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Figura 3. Seleção de discente

Figura 4. Histórico que foi baixado

Dentre as informações presentes no histórico é possível verificar:

● Currículo;
● Área de Concentração;
● Linha de Pesquisa;
● Carga Horária e Créditos Integralizados/Pendentes;
● Componentes Curriculares Obrigatórios Pendentes.

Identificar o código do currículo

Figura 5. Tela código do currículo
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Identificar a área de concentração

Figura 6. Tela área de concentração

Identificar a linha de pesquisa

Figura 7. Tela linha de pesquisa

Carga horária e créditos integralizados/pendentes

Figura 8. Tela carga horária e créditos
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Componentes curriculares obrigatórios pendentes

Figura 9. Componentes obrigatórios pendentes

Na grade curricular/estrutura curricular

É possível checar quais componentes estão disponíveis na grade curricular de um
determinado currículo. Para localizar a grade curricular, navegue pelo menu “Consultas”, e
clique em “Estruturas Curriculares”:

Figura 10. Menu cadastro e opção estrutura curricular

Selecione o nível:

Figura 11. Seleção de nível

Localize o currículo na página e clique em “Detalhar Estrutura Curricular” (ícone da lupa):
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Figura 12. Tela estruturas curriculares disponíveis

Figura 13. Grade curricular para o currículo D120201

Na área de concentração

No tutorial anterior, você encontrou a grade curricular com todos os componentes. Esses
componentes são subdivididos nas áreas de concentração: comum a todas as áreas e
áreas específicas.

Comum a todas as áreas
Independente da área de concentração, todos os discentes pertencentes ao currículo
terão que cursá-los.

No nosso exemplo, para o currículo D120201, os componentes seriam:
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Figura 14. Tela área de concentração comum

Áreas específicas
Apenas os discentes cadastrados nesta área de concentração deverão cursá-los.

No nosso exemplo, para o currículo D120201, a área específica disponível é
Administração. Os componentes seriam:

Figura 15. Tela área de concentração específica
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Alterar currículo, área de concentração ou linha de pesquisa

Observem que o programa utilizado como exemplo possui:

● várias áreas de concentração cadastradas:

Figura 16.1. Áreas de concentração

● um único currículo ativo:

Figura 16.2. Áreas de concentração

● apenas uma área de concentração em uso:

Figura 16.3. Áreas de concentração
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Os coordenadores e secretários podem realizar a alteração da área de concentração.

Para isso, navegue pelo menu Aluno → Cadastro e clique em “Atualizar Discente”:

Figura 17. Menu cadastro

Preencha os dados do discente e clique no botão “Buscar”:

Figura 18. Tela buscar discente

Clique no botão “Selecionar Discente” (botão verde no lado direito):

Figura 19. Tela buscar discente 2

Após alterar o que desejar, clique em “Próximo Passo >>” para avançar:

Figura 20. Opções de alteração

Em seguida, confira a necessidade de mudança dos próximos dados e clique em
“Confirmar”.
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