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INTRODUÇÃO
Este breve tutorial tem por objetivo auxiliar coordenadores e secretários de PPGs nas ações mais rotineiras
de registro acadêmico no SIPG – Sistema de Informações para Pós-Graduação Stricto Sensu. Ressalte-se que
este arquivo não substitui instruções emitidas pela STI ou pela PROPG acerca de procedimentos pontuais no
sistema.
O tutorial está organizado de acordo com as principais ações que a coordenação ou secretaria precisa fazer
no dia a dia do Programa, a exemplo de cadastrar um aluno, editar o registro de um aluno, lançar horários
de disciplinas etc. Para tanto, reproduzimos capturas de tela e breves instruções para cada ação.
Caso se observem incorreções ou desatualizações das informações contidas neste tutorial, agradecemos que
enviem uma mensagem para cepg.propg@ufmt.br notificando-nos do fato.
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CADASTRAR ALUNO REGULAR
1.

Acesse CADASTROS > ALUNO REGULAR > INCLUSÃO.

2.
Escolha o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e a linha de pesquisa. Clique em
AVANÇAR.

3.

Preencha todos os campos referentes aos dados do discente regular.
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4.

Clique em GRAVAR INCLUSÃO DE ALUNOS.

OBSERVAÇÃO: Caso, ao inserir os dados do discente, for observada a inexistência do curso de graduação
constante em seus documentos, a inclusão de novo curso na base de dados do SIPG pode ser feita em
CADASTROS > INCLUIR CURSOS DE GRADUAÇÃO. Clique em GRAVAR.

5

6

EDITAR DADOS DE ALUNO REGULAR
1.

Acesse CADASTROS > ALUNO REGULAR > ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO.

2.
Escolha o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e a linha de pesquisa. Clique em
AVANÇAR.

3. Escolha o aluno cujos dados você deseja editar. Clique em ALTERAR para mudar algum dado ou em
EXCLUIR para apagar o registro do aluno no Programa.
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OBSERVAÇÃO: Um aluno desligado do programa não deve ser excluído do sistema. O desligamento
deve ser informado no campo CADASTROS > ALUNO REGULAR > LANÇA SITUAÇÃO DE OCORRÊNCIA
POR PERÍODO LETIVO, conforme descrito no respectivo item deste tutorial.

4. Edite os dados necessários e clique em GRAVAR ALTERAÇÃO DE ALUNOS, na parte inferior da tela.
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LANÇAR MOBILIDADE, TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, LICENÇA MATERNIDADE,
DESLIGAMENTO ETC.
OBSERVAÇÃO: Todos esses eventos devem ser lançados como “ocorrência” no período letivo.

1. Acesse CADASTROS > ALUNO REGULAR > LANÇA SITUAÇÃO DE OCORRÊNCIA POR PERÍODO LETIVO.

2. Selecione o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e a linha de pesquisa do aluno.
Clique em AVANÇAR.

3. Selecione o aluno para o qual você deseja lançar um novo dado e clique em LANÇAR NOVA
OCORRÊNCIA.
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4. Selecione o semestre da ocorrência e informe a data de início da situação (quando ocorreu o início
do trancamento, o desligamento, o início da licença maternidade etc.). Se souber, informe também
a data de término da situação.

OBSERVAÇÃO 1: Independente dos calendários acadêmicos, o SIPG trabalha, nesta tela, com calendários
civis. Logo, ocorrências de 01/01 a 30/06 devem ser cadastradas como PRIMEIRO SEMESTRE, ao passo que
ocorrências de 01/07 a 31/12 devem ser cadastradas como SEGUNDO SEMESTRE.
OBSERVAÇÃO 2: O sistema só aceita o lançamento de uma ocorrência no período X se houver, no mínimo,
uma ocorrência lançada em cada um dos períodos letivos precedentes. Assim, por exemplo, só se pode
lançar um trancamento em 2022/1 para um aluno que começou o doutorado em 2019/1 se, nesta tela,
houver ao menos uma ocorrência registrada para cada um dos seguintes semestres: 2019/2, 2020/1, 2020/2,
2021/1, 2021/2. Caso não tenha havido nenhuma ocorrência em algum dos semestres, a coordenação deve
lançar uma ocorrência do tipo MATRICULADO NO PERÍODO, conforme tela acima. Nesse caso, o aluno da
tela acima pode ter um trancamento registrado no sistema em 2022/1.
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5. Informe o tipo da ocorrência e clique em INCLUIR SITUAÇÃO DE OCORRÊNCIA NO PERÍODO. Se for
necessário, você pode também excluir a última situação de ocorrência. Ao final, clique em ENVIAR
DADOS.
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CADASTRAR BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA
1.

Acesse CADASTRO > CONTROLE DE BANCAS.

2.

Escolha o curso (Mestrado ou Doutorado) e clique em AVANÇAR.

3.

Escolha o aluno cuja banca você deseja cadastrar e clique em QUALIFICAÇÃO ou DEFESA.
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4.

Cadastre os dados da banca de qualificação ou defesa e clique em GRAVAR.
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OBSERVAÇÃO: Pode ser que, no momento de cadastrar a banca, você perceba que um examinador (externo
ou interno) ainda não consta na base de dados do SIPG. Se isso ocorrer, veja nos próximos itens do tutorial
como cadastrar tais examinadores.
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CADASTRAR EXAMINADOR EXTERNO
1.

Acesse CADASTRO > EXAMINADOR(A) EXTERNO(A).

2.

Digite o CPF do examinador e clique em INCLUIR NOVO.

3.

Preencha os dados do examinador e clique em GRAVAR.
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CADASTRAR EXAMINADOR INTERNO
1.

Acesse CADASTROS > EXAMINADOR INTERNO.

2.
Procure no menu de seleção o nome do docente que deseja associar como examinador interno do
PPG e clique em GRAVAR VÍNCULO.
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GERAR ATAS DE QUALIFICAÇÃO/DEFESA/FOLHA DE APROVAÇÃO
OBSERVAÇÃO: Muitos PPGs adotam formatos próprios para esses documentos. Não há obrigatoriedade em
seguir os modelos no SIPG; estes podem servir facilmente de base para os Programas customizarem os seus
próprios, desde que apresentem todos os elementos necessários.

1.

Acesse RELATÓRIOS > DECLARAÇÕES/ATAS DE BANCAS.

2.
Escolha o tipo de documento que você deseja gerar e o curso (Mestrado ou Doutorado). Clique em
EXECUTAR.

3.
Escolha o aluno de cuja defesa/qualificação você deseja gerar o documento e clique no ícone
representando à direita.
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GERAR DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCAS
1.
Acesse RELATÓRIOS > DECLARAÇÕES/ATAS DE BANCAS > DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM
BANCAS.

2.

Escolha o curso (Mestrado ou Doutorado) e clique em EXECUTAR.

3.
Escolha o docente cuja declaração você deseja gerar e clique em VISUALIZAR PARTICIPAÇÃO EM
BANCAS.
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4.

Escolha a banca cuja declaração você deseja gerar e clique no ícone respectivo.
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GERAR DIÁRIOS DE FREQUÊNCIA
OBSERVAÇÃO: Os docentes devidamente cadastrados no SIPG podem gerar os próprios diários de
frequência com seu login e senha próprio. Caso a coordenação deseje auxiliar nesse processo, segue abaixo
o passo a passo.

1.

Acesse RELATÓRIOS > DISCIPLINAS > DIÁRIOS DE FREQUÊNCIA.

2.

Escolha o curso (Mestrado ou Doutorado) e o período letivo da disciplina. Clique em AVANÇAR.

3.

Escolha a disciplina e clique no respectivo ícone sob EMITIR DIÁRIO.
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CONSULTAR SENHA DE ALUNO REGULAR
1.

Acesse CONSULTAS > CONSULTA DE SENHAS.

2.

Selecione o Programa e clique em RECUPERAR SENHA.

3. Selecione o aluno cuja senha você deseja recuperar e clique em ENVIAR PARA EMAIL.
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OBSERVAÇÃO: Antes de fazer esse procedimento, cheque se o e-mail cadastrado no SIPG está correto. Caso
seja necessário alterá-lo, isso deve ser feito em CADASTROS > ALUNO REGULAR > ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO.
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LANÇAR DADOS DA TITULAÇÃO (DE ALUNO QUE JÁ CUMPRIU TODOS OS
REQUISITOS PARA DIPLOMAÇÃO)
OBSERVAÇÃO: Caso um aluno já tenha defendido sua dissertação/tese, feito o depósito do produto final nos
termos das resoluções vigentes e cumprido todas as demais exigências para diplomação no SIPG, a
coordenação ou secretaria do PPG devem informá-lo no SIPG. Para tanto, siga este percurso:

1.

Acesse CADASTROS > ALUNO REGULAR > LANÇA DADOS CONCLUSÃO DA TITULAÇÃO.

2. Escolha o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e a linha de pesquisa.

3. Escolha o aluno cuja conclusão de curso você deseja informar. Clique em ALTERAR/INCLUIR
CONCLUSÃO.
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4. Informe o semestre e a data em que todos os requisitos para diplomação foram concluídos. Indique
também a data de entrega do produto final. Clique em ENVIAR DADOS.

OBSERVAÇÃO: Só fará jus à diplomação o aluno que tiver entregue toda a documentação exigida pelo
programa, nos termos do regimento interno, e pela PROPG, nos termos da legislação vigente.
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CADASTRAR ALUNO ESPECIAL
OBSERVAÇÃO: Devem ser cadastrados como alunos especiais apenas aqueles que não têm RGA ativo em
nenhum PPG da UFMT. Um aluno do PPG A da UFMT que queira fazer uma disciplina no PPG B da UFMT
deve fazer solicitação via processo ao PPG B. Os procedimentos para matrícula desse aluno na disciplina
estão descritos no item MATRICULAR ALUNO REGULAR DE OUTRO PROGRAMA OU DE OUTRA ÁREA EM
DISCIPLINA.

1. Acesse CADASTROS > ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS > CONTROLE.

2. No canto superior à esquerda, digite o CPF do aluno e clique em INCLUIR NOVO.

3. Preencha todos os campos com os dados do aluno e clique em GRAVAR INCLUSÃO DE ALUNOS
ESPECIAIS EM DISCIPLINA.
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ALTERAR DADOS DE ALUNO ESPECIAL
1. Acesse CADASTROS > ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS > CONTROLE.

2. Procure o aluno cujos dados você deseja alterar e clique em ALTERAR DADOS CADASTRAIS.

3. Faça a alteração necessária e clique em GRAVAR INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLINA.

30

EMITIR DECLARAÇÃO DE DISCIPLINA CURSADA POR ALUNO ESPECIAL
1. Acesse CADASTROS > ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS > CONTROLE.

2. Procure o aluno cuja declaração você deseja emitir e clique em EMITIR ATESTADO.

3. Selecione a disciplina cuja declaração você deseja e clique em EMITIR.
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MATRICULAR ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINA
OBSERVAÇÃO: Para matricular um aluno especial em disciplina, você precisa primeiro CADASTRAR o aluno
especial, conforme explicado em item anterior deste tutorial.

1. Acesse CADASTROS > ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS > CONTROLE.

2. Procure o aluno que você deseja matricular em uma disciplina e clique em MATRÍCULA EM
DISCIPLINA.

3. Selecione o período letivo da disciplina e clique em EXECUTAR.
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4. Selecione a(s) disciplina(s) em que o aluno deve ser matriculado e clique em REQUERER MATRÍCULA.

OBSERVAÇÃO: Cheque se o aluno especial é de disciplina de Mestrado ou Doutorado.

33

CADASTRAR/ATUALIZAR EMENTAS EM DISCIPLINA
1.

Acesse CADASTROS > LANÇAR EMENTAS DISCIPLINAS.

2.

Informe o curso (Mestrado ou Doutorado) e a área de concentração.

3.

Escolha a disciplina cuja ementa você deseja cadastrar ou atualizar.
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4.

Informe a ementa e clique em GRAVAR.
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CADASTRAR DISCIPLINAS/HORÁRIO DO SEMESTRE
1. Acesse MATRÍCULAS > CONTROLE DE HORÁRIOS.

2. Selecione o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e o semestre em que você deseja
ofertar a disciplina. Marque a opção INCLUIR HORÁRIOS DE DISCIPLINA e clique em AVANÇAR.

3. Preencha todos os campos referentes à disciplina que você deseja ofertar neste semestre e clique
em INCLUIR.
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OBSERVAÇÃO: Conforme programação do sistema, caso uma mesma disciplina seja ofertada para alunos
de Mestrado e Doutorado, ela deve ser lançada duas vezes no horário: uma para cada nível.
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ALTERAR/EXCLUIR DISCIPLINA DO HORÁRIO DO SEMESTRE
1. Acesse MATRÍCULAS > CONTROLE DE HORÁRIOS.

2. Selecione o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e o semestre em que você deseja
ofertar a disciplina. Marque a opção ALTERAR/EXCLUIR HORÁRIOS DISCIPLINA e clique em AVANÇAR.

3. Selecione a disciplina que você deseja editar e, na coluna à direita, clique em ALTERAR ou EXCLUIR.
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4. Faça as alterações necessárias e clique em ATUALIZAR.

OBSERVAÇÃO: Se a alteração em questão incidir em uma disciplina com alunos de Mestrado e Doutorado,
o procedimento deve ser repetido para ambas as turmas.
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CONSULTAR HORÁRIOS DO SEMESTRE
1. Acesse MATRÍCULAS > CONTROLE DE HORÁRIOS.

2. Selecione o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e o semestre em que você deseja
consultar o horário. Marque a CONSULTAR HORÁRIOS e clique em AVANÇAR.

3. Verifique os horários numa tela como a que se segue.
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APROVEITAR DISCIPLINAS CURSADAS COMO ALUNO ESPECIAL DENTRO DA UFMT
OBSERVAÇÃO: O passo a passo a seguir diz respeito a disciplinas cursadas como aluno especial em PPGs
DENTRO da UFMT. Caso a disciplina a ser aproveitada tenha sido cursada em um PPG FORA DA UFMT, o
aluno deve enviar à Coordenação do PPG um processo com a solicitação de aproveitamento e a
documentação comprobatória. O colegiado do PPG aprecia o pedido e, caso aprovado, a Coordenação do
PPG deve enviar à PROPG o processo contendo o despacho de aprovação, no qual devem constar ainda: o
conceito a ser lançado no histórico do aluno (A, B, C etc.), a carga horária em créditos que deve ser
aproveitada e o semestre em que a disciplina constará no histórico do discente. O aproveitamento de
disciplinas cursadas FORA da UFMT é lançado pela PROPG no SIPG.

1. Acesse MATRÍCULAS > LANÇA APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS COMO ALUNO
ESPECIAL.

2. Informe o curso (Mestrado ou Doutorado), o CPF do aluno, o período que será lançado o
aproveitamento e o número do processo de solicitação de aproveitamento de estudos peticionado
pelo aluno. Clique em AVANÇAR.
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OBSERVAÇÃO: O semestre do aproveitamento não diz respeito a quando o aluno fez a disciplina, e sim
quando o aproveitamento foi aprovado.

3. Selecione a disciplina que deve ser aproveitada e clique em LANÇAR APROVEITAMENTO.
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APROVEITAR NO DOUTORADO DISCIPLINA CURSADA NO MESTRADO
OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade só deve ser empregada se o PPG, em seu regimento interno, previr essa
modalidade de aproveitamento.

1. Acesse MATRÍCULAS > LANÇA APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS NO MESTRADO.

2. Informe o curso (Mestrado ou Doutorado), o CPF do aluno, o período em que será lançado o
aproveitamento e o protocolo do processo peticionado pelo aluno com a solicitação de
aproveitamento. Clique em avançar.

OBSERVAÇÃO: O semestre do aproveitamento não diz respeito a quando o aluno fez a disciplina, e sim
quando o aproveitamento foi aprovado.
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3. Selecione a(s) disciplina(s) que deve(m) ser aproveitada(s) e clique em LANÇAR APROVEITAMENTO.
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ALTERAR DISCIPLINA EM HISTÓRICO DO ALUNO REGULAR (CONCEITO, CARGA
HORÁRIA, SITUAÇÃO FINAL ETC.)
1. Acesse MATRÍCULAS > ALTERAÇÃO DE DISCIPLINA NO HISTÓRICO.

2. Informe o curso (Mestrado ou Doutorado), o CPF do aluno, a área de concentração e a linha de
pesquisa a que o discente está vinculado. Clique em AVANÇAR.

3. Selecione o aluno cujo histórico você deseja alterar e clique em LISTAR DISCIPLINAS PARA
ALTERAÇÃO.
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4. Selecione a disciplina que você deseja alterar no histórico, faça as devidas alterações e clique em
EFETUAR ALTERAÇÕES.
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EXCLUIR DISCIPLINA DE HISTÓRICO DE ALUNO REGULAR
1. Acesse MATRÍCULAS > EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS NO HISTÓRICO DE ALUNO REGULAR DO
PROGRAMA.

2. Indique o curso (Mestrado ou Doutorado), a área de concentração e a linha de pesquisa do aluno.
Clique em AVANÇAR.

3. Selecione o aluno cuja disciplina deve ser excluída e clique em LISTAR DISCIPLINAS PARA EXCLUSÃO.
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4. Selecione a(s) disciplina(s) que deve(m) ser excluída(s) e clique em EFETUAR EXCLUSÕES.
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MATRICULAR ALUNO REGULAR EM DISCIPLINA
OBSERVAÇÃO 1: Alunos regulares do Programa podem se matricular diretamente em disciplinas por seu
login e senha no SIPG. A coordenação pode, porém, realizar essa matrícula caso o aluno enfrente dificuldades
no processo.
OBSERVAÇÃO 2: Após o período de matrícula em disciplinas, a coordenação do PPG deve HOMOLOGAR
todas as matrículas, conforme respectivo item neste tutorial.

1. Acesse MATRÍCULAS > MATRÍCULA DIRETA EM DISCIPLINAS E PLANILHA DO ALUNO DO PROGRAMA.

2. Escolha o semestre da disciplina e o curso do aluno (Mestrado ou Doutorado) e clique em EXECUTAR.
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3. Selecione o aluno, escolha a opção MATRÍCULA EM DISCIPLINAS e clique em REQUERER MATRÍCULA.

OBSERVAÇÃO: Se o aluno não estiver cursando disciplina naquele semestre, ele deve, obrigatoriamente,
solicitar MATRÍCULA DE ACOMPANHAMENTO. Caso o aluno não o tenha feito, a coordenação pode realizar
a matrícula de acompanhamento, clicando no respectivo item da tela acima.

4. Selecione a(s) disciplina(s) em que o aluno deve ser matriculado e clique em REQUERER MATRÍCULA.

51

MATRICULAR ALUNO REGULAR DE OUTRO PROGRAMA OU DE OUTRA ÁREA EM
DISCIPLINA DO PPG
OBSERVAÇÃO 1: Alunos regulares de outros PPGs não podem se matricular diretamente em seu Programa.
Para isso, eles devem enviar uma solicitação via processo à sua Coordenação, na qual constem nome
completo e RGA. Com base nesses dados, um coordenador pode matricular em disciplina de seu PPG o aluno
de outro programa da UFMT. Veja nesta seção o passo a passo dessa operação no SIPG.
OBSERVAÇÃO 2: Alguns programas com mais de uma área de concentração definem que os alunos da área
A, por “default”, só podem se matricular nas disciplinas da área A, ao passo que os da área B só podem, por
“default”, se matricular nas disciplinas da área B. Programas assim requerem matrícula manual feita pela
coordenação para que um aluno da área A possa cursar uma disciplina da área B. Veja nesta seção o passo
a passo dessa operação no SIPG.

1. Acesse MATRÍCULAS > MATRÍCULA EM DISCIPLINAS PARA ALUNO REGULAR DE OUTRO PROGRAMA
OU CURSO OU ÁREA.

2. Informe o curso (Mestrado ou Doutorado), o semestre em que a disciplina está sendo ofertada e o
RGA do aluno. Clique em AVANÇAR.
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3. Selecione a(s) disciplina(s) em que o aluno deve ser matriculado e clique em REQUERER MATRÍCULA.
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HOMOLOGAR MATRÍCULAS EM DISCIPLINA
OBSERVAÇÃO: Após o período de matrículas de alunos regulares em disciplina, a coordenação do PPG deve
homologar todas as matrículas, conforme passo a passo a seguir. Em alguns PPGs isso é feito após
assentimento do orientador, conforme organização interna do Programa.

1. Acesse MATRÍCULAS > HOMOLOGAÇÃO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS

2. Informe o semestre letivo e o curso (Mestrado ou Doutorado) do aluno. Clique em EXECUTAR.

54

3. Selecione o aluno e clique em VISUALIZAR REQUERIMENTO DE MATRÍCULA.

4. Cheque as disciplinas em que o aluno está inscrito e, se estiver tudo certo, clique em HOMOLOGAR.

OBSERVAÇÃO: Caso um aluno já esteja com a matrícula homologada, mas seja necessário fazer alguma
alteração (matriculá-lo ou desmatriculá-lo de alguma disciplina neste semestre), é preciso primeiro
“desfazer a homologação”. Para tanto, repita o procedimento acima e clique na opção DESFAZER
HOMOLOGAÇÃO DE MATRÍCULA. Depois disso, faça as devidas alterações conforme orientações
constantes nos itens referentes à matrícula em disciplina deste tutorial. Por fim, volte ao menu de
HOMOLOGAÇÃO DE MATRÍCULA e repita o procedimento aqui descrito.
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LANÇAR/ALTERAR CONCEITOS EM DISCIPLINA
OBSERVAÇÃO 1: Todos os docentes regularmente cadastrados no SIPG podem lançar os conceitos dos
discentes matriculados em suas disciplinas. Caso um docente não consiga realizar essa ação, a coordenação
ou a secretaria do PPG podem fazê-lo conforme instruções a seguir.
OBSERVAÇÃO 2: Diferente do AVA dos cursos de graduação, o AVA da pós-graduação ainda não tem a
funcionalidade de importar notas ou frequência para o SIPG. Desse modo, cabe ao docente da disciplina o
lançamento de notas e frequência no sistema.

1. Acesse MATRÍCULAS > LANÇA CONCEITO EM DISCIPLINAS.

2. Informe o período letivo da disciplina e clique em AVANÇAR.
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3. Escolha a disciplina cuja nota você deseja lançar ou alterar (para o caso de disciplinas cujas notas já
foram lançadas). Clique no respectivo ícone no canto direito da tela.

4. Lance ou altere os conceitos e faltas clique em GRAVAR.
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GERAR RELATÓRIO DE CONCEITOS LANÇADOS EM UMA DISCIPLINA
1. Acesse RELATÓRIOS > DISCIPLINAS > PLANILHAS DE CONCEITOS LANÇADOS.

2. Selecione o período da disciplina e o professor responsável. Clique em AVANÇAR.

3. Selecione a disciplina cuja planilha de notas você deseja verificar e clique em EMITIR PLANILHA DE
NOTAS.
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OBSERVAÇÃO: Lembre-se de que o SIPG cadastra separadamente uma turma de Mestrado e uma turma de
Doutorado, ainda que os alunos tenham aulas juntos numa mesma disciplina.
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GERAR RELATÓRIO DE DISCIPLINAS MINISTRADAS POR DOCENTE
1. Acesse RELATÓRIOS > RELATÓRIOS/DOCENTES > HISTÓRICO DE PROFESSOR EM DISCIPLINA.

2. Escolha o professor cujo histórico em disciplinas você deseja gerar e clique em CONSULTAR
HISTÓRICO DE DISCIPLINAS.
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VISUALIZAR RELATÓRIO DE BOLSISTAS
1.

Acesse RELATÓRIOS > RELAÇÃO DE BOLSISTAS.

2.

Escolha o curso (Mestrado ou Doutorado), o status da bolsa e clique em EXECUTAR.
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GERAR HISTÓRICO ESCOLAR DE CONFERÊNCIA, DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA,
LISTA DE ALUNOS REGULARES
1.
Acesse RELATÓRIOS > ATESTADOS/DECLARAÇÕES/HISTÓRICOS ALUNO e selecione o tipo de
documento que você deseja gerar.

2. Selecione o curso (Mestrado ou Doutorado) e clique em EXECUTAR.

3. Selecione o discente cujo documento você deseja gerar e clique no respectivo ícone em EMITIR
[NOME DO DOCUMENTO].
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VISUALIZAR A GRADE CURRICULAR COMPLETA
1.

Acesse RELATÓRIOS > GRADE CURRICULAR.

2.
Selecione o curso (Mestrado ou Doutorado) e se deseja ver todas as disciplinas já cadastradas, as
encerradas ou apenas as ativas. Clique em EXECUTAR.

64

