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Introdução 
 
A oferta de disciplinas na UFU (Universidade Federal de Uberlândia) é feita através do 
SIE (Sistema de Informações para o Ensino). Este processo utiliza o tipo de documento 
“Solicitação de turmas” e é dividido em cinco passos básicos – onde o Coordenador de 
Curso inicia e a Unidade Acadêmica finaliza. 
 
 
Passos da Oferta 
Resumidamente, a Oferta de disciplinas é feita da seguinte forma: 
1. Coordenador de Curso cria turma, informa horário(s) e tramita para a Unidade 

Acadêmica; 
2. Unidade Acadêmica vincula docente(s) à turma; 
3. Unidade Acadêmica tramita liberando a turma para matrícula; 
4. Unidade Acadêmica tramita liberando a turma para lançamento de notas; 
5. Unidade Acadêmica tramita inativando a turma. 
 

Observação 01 – nota-se que um ator deste processo mudou: agora a Unidade 
Acadêmica é a responsável por: 
*  vincular o docente (antiga tarefa do Coordenador de curso) e 
*  dar continuidade à Oferta de disciplinas até finalizá-la (antiga tarefa da 

DIRAC). 
 
Observação 02 – a qualquer momento deste processo, a DIRAC (Diretoria de 
Administração e Controle Acadêmico) poderá alocar o Espaço físico (sala de 
aula/laboratório) à turma ofertada. 
 
Observação 03 – antes da primeira tramitação, a situação da turma é 
“Solicitada” (nesta situação, ela pode ser excluída). 

 
Observe os detalhes dos passos básicos na tabela abaixo: 
 

Tabela 1. Passos básicos da Oferta de disciplinas. 
Passo Responsável Ação Época Situação  

pós-tramitação 
Observação 

1 Coordenador 
de Curso 

Criar turma, 
informar 
horário e 
tramitar para a 
Unidade 
Acadêmica 

Antes do 
início do 
período letivo 

Aceita Processo iniciado. 

2 Unidade 
Acadêmica 

Vincular 
docente(s) à 
turma 

Antes do 
início do 
período letivo 

– – – Não há tramitação neste 
passo. 

3 Unidade 
Acadêmica 

Liberar turma 
para matrícula 

Antes do 
início do 
período letivo 

Matrícula Os alunos poderão entrar no 
Portal do Aluno e solicitar 
suas matrículas. 
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4 Unidade 
Acadêmica 

Liberar turma 
para lançamento 
de notas 

Antes do final 
do período 
letivo 

Lançamento O docente poderá entrar no 
Portal do Professor e lançar 
as notas dos alunos. 

5 Unidade 
Acadêmica 

Inativar turma Meados do 
período letivo 
seguinte1 

Inativa Processo finalizado  
(não é possível executar 
nenhuma ação em uma 
turma inativa). 

 
Existem também alguns passos complementares para a Unidade Acadêmica retornar a 
turma para o Coordenador de Curso alterar o horário. 
 
Observe os detalhes dos passos complementares na tabela abaixo: 
 

Tabela 2. Passos complementares da Oferta de disciplinas. 
Passo Responsável Ação Época Situação  

pós-tramitação 
Observação 

2.1 Unidade 
Acadêmica 

Encaminha 
turma para 
ajuste de 
horário 

Antes do 
início do 
período letivo 

Ajuste de 
horário 

Este passo pode ser 
executado apenas antes de 
tramitar a turma para 
matrícula. Informar no 
campo Despacho o motivo 
da alteração de horário. 

2.2 Coordenador 
de Curso 

Retorna para 
vinculação de 
docente e 
liberação para 
matrícula 

Antes do 
início do 
período letivo 

Aceita O Coordenador de Curso 
deve alterar o horário da 
turma e retorná-la à Unidade 
Acadêmica para vincular o 
docente e liberar para 
matrícula. 

3.1 Unidade 
Acadêmica 

Encaminha 
turma para 
ajuste de 
horário 

Antes do 
início do 
período letivo 

Ajuste de 
horário 

Este passo pode ser 
executado apenas antes de 
tramitar a turma para liberar 
para lançamento de notas. 
Informar no campo 
Despacho o motivo da 
alteração de horário. 

3.2 Coordenador 
de Curso 

Retorna para 
lançamento de 
notas 

Antes do 
início do 
período letivo 

Matrícula O Coordenador de Curso 
deve alterar o horário da 
turma e retorná-la à Unidade 
Acadêmica para liberar para 
lançamento de notas. 

 
Observação 04 – quando a turma está na situação “Ajuste de horário”: 
*  ela pode ser excluída – a menos que não tenha sido efetuada nenhuma 

matrícula nesta turma (pois, mesmo que esta matrícula tenha sido cancelada, 
ela estará registrada no banco de dados); 

*  os campos Disciplina e Turma não podem ser alterados; 
*  os campos Vagas, Escopo, Tipo e Observação podem ser alterados. 

 
 
Aplicação utilizada pelos Coordenadores de Curso 
Os Coordenadores de Cursos da UFU usam a aplicação “11.02.03.01 Oferta de 
Disciplinas por Curso” (vide Figura 1) do SIE para iniciar o processo de oferta de 
disciplinas para o ano/período letivo seguinte. 
 

                                                 
1 Justificativa: recomenda-se aguardar o lançamento de notas da pós-graduação para evitar confusão na 
inativação de turmas. 
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Figura 1. Aplicação dos Coordenadores de Curso: “11.02.03.01 Oferta de Disciplinas por Curso”. 

 
 
Para localizar a aplicação do SIE, abrir sequencialmente os menus: 
• “11 - Educação” 
• “11.02 Controle Acadêmico” 
• “11.02.03 Oferta de Disciplinas” 
• “11.02.03.01 Oferta de Disciplinas por Curso” 
 
 
Aplicação utilizada pelas Unidades Acadêmicas 
As Unidades Acadêmicas da UFU podem abrir sua Caixa Postal para ter acesso às 
turmas tramitadas pelos Coordenadores de Curso. 
 
Também é possível acessar estas turmas na aplicação “11.02.03.02 Oferta de 
Disciplinas por Departamento” (vide Figura 2) do SIE para dar continuidade ao 
processo de oferta de disciplinas iniciado pelos Coordenadores de Curso. 
 

 
Figura 2. Aplicação das Unidades Acadêmicas: “11.02.03.02 Oferta de Disciplinas por Departamento”. 

 
 
Para localizar esta aplicação do SIE, abrir sequencialmente os menus: 
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• “11 - Educação” 
• “11.02 Controle Acadêmico” 
• “11.02.03 Oferta de Disciplinas” 
• “11.02.03.02 Oferta de Disciplinas por Departamento” 
 
 
Caixa Postal do SIE 
Quando o usuário salva algum documento no SIE, este documento fica na Caixa Postal 
deste usuário – até ser tramitado para outro usuário. Veja a Caixa Postal na Figura 3: 
 

 
Figura 3. Caixa Postal do SIE. 

 
 
Existem filtros para refinar a busca de documentos na Caixa Postal. São eles: 
• Data de envio – busca documentos que foram criados (pelo usuário) ou recebidos 

(enviados a ele por outro usuário através de tramitação) entre as datas preenchidas; 
• Tipo de documento – busca documentos de acordo com o tipo de processo. 

Exemplos: Solicitação de turmas, Solicitação de compras, Requisição de material e 
etc.; 

• Número do documento – busca documentos pelo número gerado pelo sistema para 
registrar cada processo no SIE. 

 
Observação 05 – por padrão, a Caixa Postal está configurada para exibir 
documentos criados/recebidos nos últimos trinta dias. Vale lembrar que, quando 
o usuário não encontrar o documento desejado na sua Caixa Postal, é 
recomendável alterar as datas do filtro “Data de envio” para ampliar o período 
de busca de documentos na Caixa Postal. 
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Para usar um filtro na Caixa Postal, basta marcá-lo, preenchê-lo e então clicar no botão 
superior “Atualizar” para atualizar os dados na tela. Pode-se usar quantos filtros desejar. 
 
 
Tramitações de um documento 
Ao clicar no botão superior Tramitações (presente na Caixa Postal e também nas 
aplicações utilizadas), uma nova janela será aberta (vide Figura 4), mostrando vários 
detalhes sobre as tramitações efetuadas pelo documento selecionado. 
 

 
Figura 4. Tramitações de uma oferta de disciplinas. 

 
 
Os dados exibidos nesta janela são comentados abaixo. 
• Dados gerais do documento selecionado: 

� Número do documento e Descrição do tipo de documento – informa o tipo de 
processo a que se refere o documento selecionado e também o número registrado 
pelo sistema para este processo; 

� Tipo de procedência, Código e Nome da procedência – informa a origem deste 
processo; 

� Tipo de interessado, Código e Nome do interessado – informa o destino deste 
processo; 

� Código e Descrição do assunto – informa o assunto a que se refere este tipo de 
documento; 

� Resumo do assunto – resumo gerado pelo sistema e exibido na Caixa Postal 
(juntamente com o número de documento); 

• Detalhes das tramitações (mostrados de acordo com a tramitação clicada pelo 
usuário na aba Tramitações): 
� Situação – informa a situação do documento na Caixa Postal: 

� Sem situação – o usuário de origem ainda não tramitou o documento; 
� Em trânsito – o usuário de destino ainda não abriu o documento tramitado 

pelo usuário de origem; 
� Recebido – o usuário de destino já abriu o documento tramitado. 
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� Descrição do fluxo – resumo da tramitação; 
� Destino – informa o setor de destino desta tramitação; 
� Usuário que fez o despacho – informa o usuário de origem desta tramitação; 
� Data e Hora do despacho – informam a data/hora em que o usuário de origem 

salvou o despacho; 
� Data e Hora do recebimento – informam a data/hora em que o usuário de destino 

recebeu e abriu este documento na sua Caixa Postal; 
� Despacho – texto explicativo digitado pelo usuário de origem. 
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1º passo: Coordenador de curso – Cria turma e informa horário 
Época: antes do início do período letivo. 
 
Este capítulo descreve as ações necessárias para o Coordenador iniciar a oferta de 
disciplinas. 
 
 
1.1 Localizar o curso 
Para iniciar o processo, é necessário localizar o curso: 
• clicar no botão superior Localizar (uma nova janela será aberta); 
• localizar o curso através do código ou nome. 
 
O calendário adotado pelo curso é visto logo à direita desta janela (vide Figura 5). 
 

 
Figura 5. Ano e período letivos a serem ofertadas as disciplinas. 

 
 
1.2 Filtros de busca de turmas 
O ano e período letivos para o qual serão ofertadas as disciplinas podem ser vistos logo 
abaixo do código do curso (observe novamente a Figura 5). 
 
É possível ainda alterar estes dois campos para visualizar as disciplinas de outros 
períodos letivos – depois de alterá-los, basta o usuário clicar no botão lateral de seta 
circular azul para a aplicação atualizar os dados na tela. 
 
Existem ainda outros filtros que podem ser usados para refinar a busca de disciplinas. 
 
Observe novamente a Figura 5 para ver a seta circular azul no campo Filtros. Ao ser 
clicada, ela abre outra janela (vide Figura 6), onde o usuário pode escolher o(s) filtro(s) 
a ser(em) utilizado(s) para buscar turmas. 
 

 
Figura 6. Filtros de busca de turmas. 
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Os filtros disponíveis para busca de turmas são: 
• Período ideal – busca turmas de acordo com o período ideal constante no cadastro 

das disciplinas; 
• Bloco – não utilizado pela UFU; 
• Nome da disciplina - busca turmas de acordo com o nome da disciplina (que pode 

ser localizada pelo Código, Nome ou Unidade Acadêmica); 
• Nome docente – busca turmas de acordo com o nome do docente (que pode ser 

localizado pela Matrícula ou Nome do docente); 
• Nome da unidade – busca turmas de acordo com o nome da Unidade Acadêmica 

(que pode ser localizada pelo Código, Nome ou Sigla); 
• Nome do espaço – busca turmas de acordo com o espaço físico (que pode ser 

localizado por Prédio e, posteriormente, por Espaço físico [sala/laboratório]). 
 
Para usar um filtro, basta marcá-lo, preenchê-lo e então clicar no botão “Atualizar 
filtros” para atualizar os dados na tela. Podem-se usar quantos filtros desejar. 
 

Observação 06 – os dados listados pelos filtros obedecem ao ano e ao período 
letivos marcados anteriormente (observe novamente a Figura 5). 

 
 
1.3 Criar/copiar uma turma 
Geralmente as turmas são copiadas do ano/período letivo anterior (e inclusive podem 
ser alteradas), mas também é possível criar turmas novas (quando necessário). 
 
Para copiar turmas do período letivo anterior 
• botão superior Copiar; 
• preencher os campos (vide Figura 7): 

� Ano de origem e 
� Período de origem. 

• Embora estejam disponíveis, não marque nenhuma destas opções: “Copiar espaço 
físico”, “Copiar docentes” ou “Copiar blocos”; 

• botão inferior Copiar. 
 

 
Figura 7. Copiar turma. 
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Observação 07 – todas as disciplinas do ano/período de origem serão copiadas e 
suas situações serão automaticamente alteradas para Solicitada – seus horários 
também serão copiados. 

 
Para criar uma nova turma 
• seta lateral do botão superior Novo; 
• opção Turma (vide Figura 8). 
 

 
Figura 8. Nova turma. 

 
 
Campos a preencher 
Para alterar uma turma copiada (quando necessário), clique no botão superior Alterar. 
 
Observe, na Figura 9, os campos básicos de uma turma: 
 

 
Figura 9. Campos básicos de uma turma. 

 
 
Para preencher os dados básicos de uma turma: 
• Versão do Curso – este campo é preenchido automaticamente ao selecionar a 

disciplina; 
• Código da disciplina – localizar a disciplina através do código ou descrição; 
• Turma – digitar a(s) letra(s) que representa(m) esta turma; 
• Ano e Período – estes campos são preenchidos, automaticamente, com o ano e 

período letivo para o qual serão ofertadas as disciplinas; 
• Calendário – selecionar o tipo de calendário que o curso segue: 

� Acadêmico (Graduação e ESTES); 
� Acadêmico (Pós-graduação); 
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� Acadêmico (ESEBA) – opção não utilizada2; 
� Acadêmico (Graduação – campus Pontal). 

• Vagas oferecidas – digitar o número máximo de vagas da turma; 
• Vagas ocupadas – este campo é atualizado automaticamente após o processamento 

das solicitações de matrícula. Ele indica quantas vagas foram ocupadas nesta turma; 
• Saldo de vagas – este campo é atualizado automaticamente após o processamento 

das solicitações de matrícula. Ele indica o número de vagas restantes nesta turma; 
• Vagas aumentadas e Aumento vagas – estes campos não são utilizados pela UFU; 
• Número de documento – número gerado pelo sistema para registrar esta solicitação 

de turma; 
• Situação – este campo é preenchido automaticamente de acordo com as tramitações 

realizadas. Ele indica a situação da turma, que pode ser: 
� Solicitada – a turma foi recém-criada pelo Coordenador de Curso (e ainda não 

foi tramitada para a Unidade Acadêmica); 
� Aceita – o Coordenador de Curso já informou o horário da turma e fez a 

primeira tramitação (assim a Unidade Acadêmica deve vincular o(s) docente(s) à 
turma); 

� Ajuste de horário – a Unidade Acadêmica tramitou a turma de volta para o 
Coordenador de Curso (este deve alterar o horário da turma); 

� Matrícula – a Unidade Acadêmica tramitou para “Libera para matrícula” (assim 
os alunos podem solicitar matrícula nesta turma através do Portal do Aluno); 

� Lançamento – a Unidade Acadêmica tramitou para “Lançamento de notas” 
(assim os professores podem lançar as notas dos alunos através do Portal do 
Professor); 

� Inativa – a Unidade Acadêmica tramitou para “Inativa turma”: terminou-se a 
vida útil da turma (nesta situação, nenhuma ação pode ser executada). 

• Escopo da turma – selecionar os alunos que podem visualizar esta disciplina no 
momento da solicitação de matrícula: 
� Somente alunos do curso podem matricular – somente os alunos que fazem o 

curso3 selecionado podem visualizar as disciplinas; 
� Disciplina pertencente ao currículo – todos os alunos que possuem a disciplina 

no seu currículo, independentemente do curso; 
� Qualquer aluno pode se matricular – a disciplina será disponibilizada para todos 

os alunos da UFU. 
• Tipo de turma – Turma regular, pois as ofertas de disciplinas na UFU são sempre 

planejadas; 
• campo Observação – o conteúdo deste campo auxilia a alocação de espaço físico 

(sala de aula/laboratório) pela DIRAC: 
� informe o componente extra do espaço físico necessário para esta disciplina; 
� procure informar também as necessidades especiais dos docentes/alunos desta 

turma (a fim de alocar uma sala que tenha acesso facilitado). 
• botão inferior Salvar. 
 

Observação 08 – neste momento (antes da primeira tramitação), a turma está na 
Caixa Postal do Coordenador de Curso e sua situação é “Solicitada” (nesta 
situação, ela pode ser excluída). 

                                                 
2 O SIE ainda não foi implantado na ESEBA. 
3 É importante observar que o SIE trata cada código diferente como um curso único.  
Por exemplo, os cursos 0102CBAS (Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - Ciclo Básico), 
0102EETR (Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - Ênfase em Eletrotécnica) e 0102EETC 
(Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - Ênfase em Eletrônica) são diferentes para o sistema. 
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1.4 Informar horário 
Após preencher os dados básicos da turma, é hora de informar o horário: 
• clicar na turma desejada; 
• clicar no botão “+” para abrir as opções desta turma; 
• clicar na opção Horário (vide Figura 10). 
 

 
Figura 10. Novo horário para a turma criada. 

 
 
• clicar na seta lateral do botão superior Novo; 
• clicar na opção Horário (vide Figura 11); 
 

 
Figura 11. Opção Horário. 

 
 
Os campos referentes ao horário de aula desta turma são vistos na Figura 12: 
 

 
Figura 12. Campos referentes ao horário de aula da turma criada. 
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Preencha estes campos da seguinte forma: 
• Dia da semana – marcar o(s) dia(s) semanal(is) da aula; 
• Aula – selecionar o tipo de aula: Prática ou Teórica; 
• Hora início – digitar o horário de início da aula neste dia selecionado; 
 

Observação 09 – o horário total registrado para a disciplina neste ano/período 
letivo não pode ser inferior à sua carga horária. 
 
Observação 10 – os horários iniciais de aula aceitos pela UFU são: “07:10”, 
“08:00”, “08:50”, “09:50”, “10:40”, “11:30”, “13:10”, “14:00”, “14:50”, 
“16:00”, “16:50”, “17:40”, “18:10”, “19:00”, “19:50”, “20:50” e “21:40”. 
 
Observação 11 – vale lembrar que os horários adotados pela UFU para intervalo 
entre as aulas são: 09:40 às 09:50 (manhã), 12:20 às 13:10 (almoço), 15:40 às 
16:00 (tarde) e 20:40 às 20:50 (noite). Exemplo: caso uma turma necessite de 
aulas nos horários entre 14:50 e 16:50, será preciso registrar dois horários no 
sistema – o primeiro horário das 14:50 às 15:40 e o segundo horário das 16:00 às 
16:50. 

 
• Hora fim – este campo é preenchido automaticamente com o horário de fim da aula, 

que é calculado de acordo a hora de início e com o número de aulas; 
• Nº de aulas – clicar para informar a quantidade de aulas neste dia selecionado; 
• Data início período e Data fim período – estes dois campos são preenchidos 

automaticamente com as datas limite do calendário que o curso segue; 
• Comum – este campo especifica quais turmas cursarão conjuntamente (no mesmo 

horário e espaço físico) as aulas teóricas desta disciplina: para preenchê-lo, basta 
localizar (na lista aberta) a disciplina e então clicar na turma comum desejada. Nem 
todas as disciplinas têm aulas em comum, e pode haver uma disciplina com mais de 
uma turma comum. As turmas comuns são diferenciadas pelo índice (exemplos: T, 
T1, T2, T3, etc.), que informado entre parênteses logo após o código da disciplina 
(nesta mesma lista). Exemplo de uma turma comum: CBI52(T). 

 
Observação 12 – o campo Comum possui o mesmo nome da disciplina como um 
recurso de identificação. Poderia ser outro texto, porém, por razões de 
mnemônica utiliza-se o mesmo nome da disciplina. 

 
Observação 13 – quando o código da disciplina não for encontrado na lista deste 
campo Comum, entrar em contato com a DIRAC para resolver esta situação. 

 
 
1.5 Tramitar para a Unidade Acadêmica 
Após informar o horário da turma, enviar para a Unidade Acadêmica vincular o docente 
(esta turma sairá da Caixa Postal do Coordenador): 
• botão superior Tramitar; 
 
A tela de tramitação será aberta pelo sistema. Observe a Figura 13: 
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Figura 13. Tela de tramitação. 

 
 
Campos da tela de tramitação: 
• caso necessário, preencher o campo Despacho; 
• botão inferior OK. 
 

Observação 14 – após a tramitação, a sua situação desta turma será “Aceita”, e 
ela estará sob responsabilidade da Unidade Acadêmica. 

 
Observação 15 – é possível tramitar simultaneamente todas as disciplinas que 
estão na Caixa Postal do Coordenador de Curso e que pertencem à mesma 
Unidade Acadêmica daquela disciplina selecionada. É importante certificar-se de 
que todas as disciplinas estejam com seus horários adequadamente registrados 
antes de tramitá-las para a Unidade Acadêmica. Para enviar todas: 
*  clicar na disciplina desejada, 
*  clicar na seta lateral do botão superior Tramitar e 
*  selecionar a opção “Enviar todas” (vide Figura 14), 
*  então a tela de tramitação será aberta pelo sistema. 

 

 
Figura 14. Tramitar para enviar todas as disciplinas. 
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2º passo: Unidade Acadêmica – Vincula docente 
Época: antes do início do período letivo. 
 
Após receber a turma criada pelo Coordenador de Curso (e antes de liberá-la para 
matrícula), a Unidade Acadêmica deve vincular o docente. 
 

Observação 16 – quando o docente não for da sua Unidade Acadêmica, então a 
DIRAC deverá resolver esta situação. 
 
Observação 17 – neste passo não há tramitação – esta turma será tramitada 
somente no passo seguinte. 

 
Acesse a Caixa Postal e abra a solicitação de turma enviada pelo Coordenador do Curso. 
 
A aplicação “11.02.03.02 Oferta de disciplinas por departamento” é aberta 
automaticamente com a solicitação selecionada. 
 
Os passos são os seguintes: 
• clicar na turma desejada; 
• seta lateral do botão superior Novo; 
• opção Docente (vide Figura 15); 
 

 
Figura 15. Novo docente para a tuma tramitada. 

 
 
Os campos referentes ao(s) docente(s) estarão disponíveis para o usuário. 
• clicar na lupa lateral do campo Matrícula (vide Figura 16): 
 

 
Figura 16. Dados do docente da disciplina. 

 
 
Uma nova tela será aberta para o usuário localizar o docente: 

� digitar a matrícula do docente e clicar no botão lateral OK; ou 
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� digitar o nome do docente, clicar no botão lateral Procurar, clicar no docente 
desejado e então no botão lateral Selecionar; 

• não é necessário alterar os campos “Encargo didático” (representa a contribuição do 
docente na carga horária desta disciplina) nem “Papel do docente” (representa a 
função do docente nesta disciplina: coordenador ou colaborador), pois eles não são 
utilizados pela UFU; 

• botão inferior Salvar. 
 

Observação 18 – caso o docente tenha sido salvo erroneamente, não é possível 
alterá-lo (mas pode-se excluí-lo e então registrar outro docente). 
 
Observação 19 – caso necessário, neste momento ainda é possível tramitar a 
turma para que o Coordenador de Curso altere o horário: para isso, mudar o 
fluxo da tramitação e informar o motivo da alteração no campo Despacho. Então 
a situação desta turma será “Ajuste de horário” até o Coordenador retornar a 
turma com o horário devidamente alterado. Após retornar novamente para a 
Unidade Acadêmica, a situação desta turma continuará “Aceita” até que ela seja 
liberada para matrícula (através de outra tramitação). 
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3º passo: Unidade Acadêmica – Libera turma para Matrícula 
Época: antes do início do período letivo. 
 
Após vincular o docente (e antes do início do período letivo), é preciso liberar a turma 
para matrícula. 
 
Acesse a Caixa Postal e abra a solicitação de turma. 
 
É necessário apenas tramitá-la: 
• botão superior Tramitar: 

� preencher o campo Despacho; 
� botão inferior OK. 

 
Observação 20 – após a tramitação, a situação da turma será “Matrícula”, e ela 
continuará sob responsabilidade da Unidade Acadêmica. Assim, os alunos 
poderão entrar no Portal do Aluno e solicitar matrículas nesta disciplina, e a 
turma permanece nesta situação até o fim do período letivo. Nesta situação, 
ainda é possível incluir/excluir docente(s) a esta turma. 

 
Observação 21 – caso necessário, antes da tramitação para Matrícula, ainda é 
possível tramitar a turma para que o Coordenador de Curso altere o horário: para 
isso, mudar o fluxo da tramitação e informar o motivo da alteração no campo 
Despacho. Então a situação desta turma será “Ajuste de horário” até o 
Coordenador retornar a turma com o horário devidamente alterado. Após 
retornar novamente para a Unidade Acadêmica, a situação desta turma 
continuará “Matrícula” até que ela seja liberada para lançamento de notas 
(através de outra tramitação). 
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4º passo: Unidade Acadêmica – libera turma para Lançamento de notas 
Época: após o final do período letivo. 
 
Antes do final do período letivo, é hora de liberar a turma para os docentes lançarem 
notas. 
 
Acesse a Caixa Postal e abra a solicitação de turma. 
 
É necessário apenas tramitá-la: 
• botão superior Tramitar: 

� preencher o campo Despacho; 
� botão inferior OK. 

 
Observação 22 – após a tramitação, a situação da turma será “Lançamento”, e 
ela continuará sob responsabilidade da Unidade Acadêmica. Assim, o docente 
poderá entrar no Portal do Professor e lançar as notas dos alunos. 
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5º passo: Unidade Acadêmica – Inativa turma 
Época: meados do período letivo seguinte. 
 
Após o lançamento de notas feito pelo docente, é hora de inativar a turma – recomenda-
se fazer isto em meados do período letivo seguinte, pois é preciso aguardar o 
lançamento de notas da pós-graduação. 
 
Acesse a Caixa Postal e abra a solicitação de turma. 
 
Para inativar a turma, é necessário apenas tramitá-la: 
• botão superior Tramitar: 

� preencher o campo Despacho; 
� botão inferior OK. 

 
Observação 23 – agora a situação da turma é “Inativa”, e ela não será encontrada 
em nenhuma Caixa Postal (mas poderá ser localizada através da aplicação). Não 
é mais possível executar nenhuma ação nesta turma inativa, pois sua vida útil já 
acabou. 
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Relatórios utilizados pela Unidade Acadêmica 
 
A fim de facilitar o trabalho dos diretores das Unidades Acadêmicas (UA), os seguintes 
relatórios foram disponibilizados: 
 
• 11.02.03.99.02 Oferta de Disciplinas UFU (por Curso) 

� Parâmetros: Curso e Ano/Período letivos. 
� Objetivo: listar as disciplinas ofertadas pelo curso no ano/período selecionados 

pelo usuário. 
� Dados listados: Código e Nome do curso; Código e Nome da disciplina; 

Docente(s) vinculado(s) a esta disciplina; CH Total, Teórica e Prática; Turma; 
Período de oferta da disciplina; Vagas e vagas ocupadas; Situação da disciplina; 
Escopo; Horários semanais de aula (dia da semana, horários de início e de fim, 
tipo de aula, datas de início e de fim, sala e capacidade). 

 
• 11.02.03.99.03 Oferta de Disciplinas UFU (por Departamento) 

� Parâmetros: Unidade Acadêmica e Ano/Período letivos. 
� Objetivo: listar as disciplinas ofertadas pela UA no ano/período selecionados, 

devidamente ordenadas por curso. 
� Dados listados: Nome da UA; Código e Nome da disciplina; Código do curso 

que a ofertou; Docente(s) vinculado(s) a esta disciplina; CH Total, Teórica e 
Prática; Turma; Período de oferta da disciplina; Vagas e vagas ocupadas; 
Situação da disciplina; Escopo; Horários semanais de aula (dia da semana, 
horários de início e de fim, tipo de aula, datas de início e de fim, sala e 
capacidade). 

 
• 11.02.03.99.06 Turmas sem Alocação de Professores 

� Parâmetros: Ano/Período letivos e Unidade Acadêmica. 
� Objetivo: listar as turmas desta UA que não tiveram docente vinculado no 

ano/período selecionados. 
� Dados listados: Código e Nome da UA; Período/Ano letivos; Código e Nome da 

disciplina; Turma. 
 
• 11.02.03.99.11 Oferta de Disciplinas – Visão Docente (por Depto.) 

� Parâmetros: Unidade Acadêmica e Ano/Período letivos. 
� Objetivo: listar os docentes desta UA que foram vinculados a disciplinas 

(devidamente ordenadas por curso) no ano/período letivos selecionados. 
� Dados listados: Código e Nome da UA; Ano/Período letivos da disciplina; 

Nome do docente; Encargo didático; Código e Nome da disciplina; Turma; 
Código do curso; Vagas Ofertadas, Aumentadas (não utilizado pela UFU) e 
Ocupadas; Escopo e Situação da disciplina. 

 
• 11.02.03.99.12 Oferta de Disciplinas por Departamento e situação da turma - UFU 

� Parâmetros: Unidade Acadêmica, Situação da Turma, Ano/Período letivos e 
Nível do curso. 

� Objetivo: listar as disciplinas ofertadas pelos cursos desta UA, devidamente 
ordenadas por UA e Curso. 

� Dados listados: Ano/Período letivos das disciplinas; Nome da UA; Código do 
curso que ofertou a disciplina; Código e Nome da disciplina; Turma; Situação da 
disciplina. 
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• 11.02.03.80.01 Aulas Ministradas (por Docente) 
� Parâmetros: Anos de início e de fim, Matrícula do docente. 
� Objetivo: listar as disciplinas ministradas por este docente no(s) ano(s) 

selecionado(s), devidamente ordenadas por ano. 
� Dados listados: Ano(s) em que as disciplinas foram ministradas; Lotação oficial; 

Nome do docente; Cargo e Jornada de trabalho; Regime jurídico; Situação; 
Datas de Admissão, de Aposentadoria e de Desligamento; Matrícula SIAPE; 
Ano/Período da disciplina; Curso que ofertou a disciplina; Código da disciplina; 
Turma; Número de alunos; Nome da disciplina; CH Prática, Teórica, Total e 
Ministrada; Nome(s) do(s) professor(es). 

 
• 11.02.03.80.02 Cursos que ofertaram a disciplina 

� Parâmetros: Código da disciplina, Ano/Período letivos.  
� Objetivo: lista os cursos que ofertaram esta disciplina no ano/período 

selecionados. 
� Dados listados: Período/Ano; Código e Nome da disciplina; Nome da UA; 

Código e Nome do curso; Nome(s) do(s) docente(s) vinculado(s); Turma; Vagas 
e Vagas ocupadas; Situação e Escopo da disciplina; Horários semanais de aula 
(dia da semana, horários de início e de fim, tipo de aula, datas de início e de fim, 
número da sala). 

 


