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Procedimentos de início de período comuns a cursos por crédito 

 

1. CONFIGURAR PEDIDOS DE MATRÍCULA 

O pedido de matrícula permite que os próprios alunos renovem sua matrícula de um período 

letivo para outro, escolhendo as disciplinas que deseja cursar. Este pedido pode ser feito em 

etapas para que, após o processamento de uma etapa, o aluno possa verificar a situação do seu 

pedido e fazer uma nova escolha na etapa seguinte. 

O pedido pode ser configurado para todos os cursos onde a matrícula é feita por disciplina mas 

exige que algumas regras sejam verificadas para que o aluno possa fazer o pedido corretamente. 

 

2. PRÉ-REQUISITOS 

Antes de configurar as etapas dos pedidos, é preciso se certificar dos seguintes prérequisitos. 

Feche o período e certifique-se que matrículas dos alunos foram renovadas 

Para que o aluno possa estar habilitado a fazer o pedido de matrícula para um ano e período 

letivo, sua matrícula no período anterior tem que estar fechada e sua matrícula no período atual 

deve ser renovada. A renovação de matrícula, neste caso, pode ser feita em lote para todos os 

alunos de um dado curso casa não haja cobrança de taxa de rematrícula. 

Para mais informações, consulte: 

· Renovação de Matrícula em Lote, página 81 do manual ‘002 - Manual do Usuario 3.0’ 

· Fechamento de período, página 126 do manual ‘002 - Manual do Usuario 3.0’ 

Verifique as matrizes curriculares dos cursos do pedido 

É fundamental que as matrizes curriculares estejam configuradas corretamente, principalmente 

quanto ao(s) pré-requisito(s) das disciplinas, para que o sistema possa disponibilizar somente as 

disciplinas corretas para cada aluno fazer seu pedido. 

Sem os pré-requisitos configurados, o aluno poderá fazer o pedido em qualquer disciplina 

ofertada do curso naquele ano e período letivo. 

Para mais informações, página 46 do manual ‘002 - Manual do Usuario 3.0’ 

Defina todos os diários a serem ofertados, seus respectivos horários e número de vagas 

O horário de cada diário a ser ofertado precisa ser definido para que o sistema possa verificar 

conflitos de horário nos pedidos dos alunos. A quantidade de vagas por diário é essencial para 

que somente seja aceita para cada o diário a quantidade de alunos estabelecida para ele. 

O processo tradicional para definir os diários de um ano e período letivo, passa primeiro pela 

configuração das turmas. Uma vez definidas as turmas, é possível configurar os diários, 

definindo, para cada um, horários, quantidade de vagas, professor, e demais informações 
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pertinentes. Na configuração dos diários, é possível ainda incluir novos diários avulsos que farão 

parte de uma oferta especial de uma disciplina. 

Para mais informações, consulte: 

· Geração das turmas, página 82 do manual ‘002 - Manual do Usuario 3.0’ 

• Para geração de turmas, mais especificamente, recomenda-se o uso do seguinte 

procedimento: Gerando turmas para períodos posteriores, página 94. 

· Configuração dos diários, página 78 do manual ‘002 - Manual do Usuario 3.0’ 

 

3. COMO ACESSAR ESTE RECURSO 

No sistema, o pedido é configurado por etapas através do menu: 

Menu: [Registro Escolar] Procedimentos de Apoio >>Pedidos de Matrícula>>Configurar Etapas 

 

 

4. COMO UTILIZAR ESTE RECURSO 

Após acessar a opção de menu Configurar Etapas, o primeiro passo na configuração de um 

pedido de matrícula é cadastrar uma “Configuração de Pedido”. Uma Configuração de Pedido é 

basicamente o conjunto de etapas de um pedido de matrícula, para um grupo de cursos. 
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Figura 01 - Cadastro de Configurações de Pedidos de Matrícula 

Para incluir uma nova configuração, preencha os campos opcionais Departamento e Descrição 

que julgar necessário e clique sobre o botão . 

Note que os campos Ano Let. e Per. Let. são obrigatórios e preenchidos automaticamente a 

partir do filtro padrão exibido na barra inferior da janela. Certifiquese, portanto, que o ano e 

período letivo informados estão corretos, compatíveis com o ano e período letivo em que o 

pedido de matrícula será realizado. 

No exemplo da Figura 01 acima, a configuração de pedido “Pedido de Matrícula 2014/1” foi 

inserida. 

 

Defina os cursos válidos para a configuração do pedido de matrícula 

Na mesma janela, selecione a configuração de pedido desejada e clique sobre a aba Cursos na 

parte superior para definir os cursos válidos. Somente os alunos deste(s) curso(s) poderão fazer 

o pedido em sua página na Internet. 

Observe que ao clicar na aba Cursos, a configuração de pedidos selecionada aparece no topo da 

janela, conforme ilustra a Figura 02 abaixo. 
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Figura 02 - Cadastro de Configurações de Pedidos de Matrícula com a aba Cursos selecionada 

 

Para associar os cursos, basta selecioná-los, um a um, na caixa de pesquisa e clicar sobre o 

botão . 
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Configure as etapas da configuração do pedido de matrícula 

Finalmente, após inserir todos os cursos desejados, é preciso definir as etapas desta 

configuração. Para isto, clique sobre a aba Etapas, preencha todos os campos e clique sobre o 

botão  para inserir uma etapa. 

 

Figura 03 - Cadastro de Configurações de Pedidos de Matrícula com a aba Etapas selecionada 

Observe que para incluir uma etapa, todos os campos são obrigatórios: 

Configurar uma etapa significa determinar quais componentes curriculares (ou módulos) serão 

oferecidas para cada curso, e qual será o período (data inicial e final) de matrículas on-line via 

Web. O processo de configuração deve ser da seguinte forma: 

 
1. Descrição: Você pode nomear da forma que preferir, da forma que fique mais fácil 

distinguir uma etapa da outra; 
2. Etapas: O sistema permite a criação de mais de uma etapa para que reofertas e 

ajustes possam seguir o mesmo curso que o procedimento normal, ou seja, se for 
necessário, uma nova etapa (no mesmo processo) pode ser criada para reajustes, 
por exemplo. É importante observar que a matrícula on-line estará habilitada 
automaticamente no período entre a data inicial e final da etapa, desde que sua 
situação seja “liberada para matrícula”. 

3. Curso Diferente: Marque esta opção se os alunos poderão escolher as disciplinas 
em diários de outros cursos. 

4. Equivalentes: com esta opção marcada o aluno poderá escolher também diários de 
disciplinas que não são de sua matriz curricular, mas são equivalentes às disciplinas 
da matriz. 
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5. Eletivas: esta opção, quando marcada, habilita o aluno a poder escolher diários de 

disciplinas eletivas cadastradas na matriz curricular do aluno no pedido de 
matrícula. 

6. Extra-Curriculares: esta opção marcada permite ao aluno pedir matrícula em 
diários de disciplina de qualquer curso que esteja no mesmo pedido de matrícula, 
mesmo que a disciplina do diário não possua qualquer relação com a sua matriz 
curricular. 

7. Data Inicial e Data Final: Informe aqui o período em que esta etapa do Pedido de 
Matrícula estará disponível. Note que o período das etapas de um mesmo período 
letivo não podem ser coincidentes. 

8. Situação: Configure a situação da etapa conforme descrição a seguir: 
a. Sendo Configurada: a etapa deve permanecer nesta situação até que seja 

o momento ideal (todas as configurações prontas) para que os alunos 
possam utilizar a etapa do pedido de matrícula 

b. Liberada para Matrícula: Você deverá colocar a etapa do pedido de 
matrícula com esta situação para que os alunos possam escolher as 
disciplinas. 

Note que no momento em que você coloca a etapa como 
‘Liberada para Matricula’ o Q-Acadêmico efetua um pré-
processamento de cada disciplina que os alunos dos cursos deste 
pedido de matrícula poderá ver e pedir. Devido a isto, o 
processamento de liberar a etapa do pedido de matrícula pode 
demorar um pouco para terminar. Aguarde o fim do 
processamento. 

c. Cancelada: marque esta opção para cancelar uma etapa de pedido de 
matrícula inicialmente prevista. 

 

Pronto, após a configuração das etapas, a configuração do pedido está feita e suas etapas serão 
disponibilizadas para os alunos na Internet de acordo com as regras estabelecidas. 
Lembre-se que ao término de uma etapa, é preciso processar os pedidos para que a etapa 
seguinte possa ser realizada. 
 
Processar os pedidos de matrícula 

Menu: [Registro Escolar] Procedimentos de Apoio >>Pedidos de Matrícula>>Processar Pedidos 

Após encerrada um etapa de pedido, o sistema estará pronto para processar os pedidos e 
“aceitá-los” ou “recusá-los” de acordo com os seguintes critérios: 
 

1. Alunos finalistas (que se forem atendidos, estarão concluindo o curso) 
2. Alunos periodizados (que se encontram período que deveriam estar de acordo com 

a matriz curricular do curso e seu ano de ingresso) 
3. Coeficiente de rendimento 

 
Para processar os pedidos basta abrir a janela de processamento de pedidos, selecionar a 
estrutura de curso e a etapa em questão e clicar no botão “processar”. Ajustes manuais 
posteriores podem ser feitos de modo que alunos possam ser adicionados/retirados de diários. 
Veja “Cadastro de Diários” para maiores detalhes. 
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Reajustes e novas ofertas 

Menu: [Registro Escolar] Procedimentos de Apoio >>Pedidos de Matrícula>>Processar Ajuste 

de Ofertas 

 

Figura 04 - Processar Ajuste de Ofertas 

Se após uma etapa de pedido de matrícula ser liberada, e ainda no período em que os alunos 
podem entrar na internet e escolher as disciplinas, os dados dos alunos em relação à aprovação 
ou reprovação nas disciplinas já cursadas sofrer alteração ou ainda novos diários de classe e 
turmas vierem a ser configurados, é necessário reprocessar a oferta de disciplina. 

 
Na tela exibida, escolha a configuração de pedido de matrícula, a etapa pertinente, e faça o filtro 
(você pode filtrar o reprocessamento para ocorrer dede com todos os cursos, passando por uma 
turma específica, ou até mesmo para um único aluno). 

 
Depois do filtro realizado, clique no botão ‘Processar Ajustes’. 
 


