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1. ACESSO O SISTEMA
O Sistema Acadêmico de Graduação disponível no SISTEMA UEL possibilitam o acesso pelas
Secretarias de Centros, Departamentos, Colegiados, Diretores de Centros, Chefes e Vice-chefes de Departamentos,
Coordenadores e Vice-coordenadores de Colegiados, Coordenadores de Estágios e TCC’s, relativos a consultas,
emissão de relatórios e atualizações.
Para acessar o sistema deve-se clicar no ícone SISTEMA UEL, que apresenta a tela abaixo. Tecle
enter para continuar.

Em seguida é apresentada a tela em que deve ser digitada a chapa funcional. Teclar no botão OK ou enter 2
(duas) vezes. Na sequência apresenta a tela para informar o órgão e a senha.
 Órgão – (código da lotação) clicar no botão direito ou pressionar F9 que carrega o código e nome do órgão em que
o usuário é lotado.
 Senha – Ao acessar pela primeira vez, a senha é o número da chapa funcional. Ao clicar no botão OK aparece a
tela para cadastrar a senha. Aos que possuem a senha deve informar a senha e clicar no botão OK.
Na sequencia apresenta a tela abaixo devendo clicar no botão PROGRAD.

UEL – Prograd – ATI

Abril/2015

4

2. CONSULTAS DISPONÍVEIS
As consultas disponíveis no Sistema Acadêmico de Graduação são: Estágio Curricular (clicar no item Estágio
Curricular), e para outros assuntos como Estudante, Curso, Disciplina e Pauta (clicar no item Controle Acadêmico).

2.1 ESTÁGIO CURRICULAR
Para acessar clique em ESTÁGIO CURRICULAR e em Consultas, na opção desejada entre Não
Obrigatório, Obrigatório ou Outra IES.
Informar os dados solicitados do estudante em cada uma das opções, ou buscar pela LOV (botão direito do
campo). Permite consultar informações referentes ao estágio.
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2.2 CONTROLE ACADÊMICO
2.2.1 CONSULTA ESTUDANTE
Para acessar clique em Consultas, Estudante.
Informar o código do curso e número de matrícula ou buscar pela LOV (botão direito do campo). Permite
consultar todas as informações dos itens do lado direito da tela.

2.2.2 CONSULTA CURSO
Para acessar clique em Consultas, Curso.
Informar o código do curso ou buscar pela LOV (botão direito do campo). Permite consultar todas as
informações dos itens do lado direito da tela.
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2.2.3 CONSULTA DISCIPLINA
Para acessar clique em Consultas, Disciplina.
Informar o código da disciplina ou buscar pela LOV (botão direito do campo). Permite consultar todas as
informações dos itens do lado direito da tela.

2.2.4 CONSULTA PAUTA
Para acessar clique em Consultas, Pauta.
Informar o código da disciplina, ano/semestre de oferta e a turma, ou buscar pela LOV (botão direito do
campo). Permite consultar todas as informações dos itens do lado direito da tela.
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3. RELATÓRIOS DISPONÍVEIS
Para acessar clique em Relatórios e o item desejado.

Em todas as telas de emissão de relatórios aparece a lista de relatórios disponíveis e ao escolher informe os
parâmetros necessários, conforme possibilidade de emissão na parte inferior da tela, e clique no botão EXEC para gerar
o relatório.

ESTUDANTE
AGDAC53 - RELATORIO GERAL DE ESTUDANTES POR MATRÍCULA (lista todos os estudantes matriculados
no ano letivo em vigor)
AGHIS60 - ANÁLISE CURRICULAR (INDIVIDUAL), entre outros.

CURSO/MATRIZ CURRICULAR
INFORME CURSO / CURRÍCULO E HABILITAÇÃO (lista a matriz curricular do curso e currículo informado, consta
inclusive os critérios de promoção e retenção)

DISCIPLINAS / OFERTA
AGHDT50 - HORÁRIO GERAL DE AULAS (lista o horário do curso e ano informado)
AGHDT52 - OFERTA DISCIPLINA/TURMA POR CURSO/SÉRIE (lista as atividades acadêmicas ofertadas para o
curso e série)
AGHDT53 - OFERTA DISCIPLINA/TURMA POR DEPTO (TODAS) (lista as atividades acadêmicas ofertadas por
Departamento)
AGODT57 - DISC. OFERTADAS COM SALDO VAGAS POR CURSO (DEP.)
AGOFD53 - RELATORIO DE DISCIPLINA/TURMA POR DOCENTE, entre outros

HISTÓRICO
AGHIS79 - ESTUDANTES COM MÉDIA GLOBAL POR DEPARTAMENTO, entre outros

MATRÍCULA
AGMAT50 - REGISTRO DE MATRÍCULA (INDIVIDUAL)
AGMAT54 - RELAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA/TURMA, entre outros
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4. APLICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O COLEGIADO
4.1 ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS
Para acessar clique em Cadastros, Disciplina, Programa, Dados do Programa.

Informar o código da disciplina e o ano/semestre de oferta. Cadastrar o Programa, Bibliografia Básica,
Bibliografia Complementar e Docente.
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4.2 CADASTRO DE DISCIPLINA ELETIVA PARA AAC
Para acessar clique em Cadastros, Disciplina, Oferta e Disciplina Eletiva AAC.
Informar o curso, as disciplinas serão carregadas automaticamente, devendo clicar no campo AAC as
atividades acadêmicas indicadas para AAC e Salvar.

4.3 CADASTRO DE CARGA HORÁRIA
Para acessar clique em Cadastros, Colegiado, Carga Horária por Colegiado.
Informar os dados solicitados e salvar.
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4.4 DEFERIMENTO DE SEGURO – AULAS PRÁTICAS
Para acessar clique em Cadastros, Colegiado, Seguro – Aulas Práticas, Deferimento.
Informar os dados solicitados e salvar.
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4.5 REQUERIMENTO DE AMPARO (LUTO OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTO)
Para acessar clique em Atendimento, Amparo, Requerimento.
Para requerer deve informar o ano/semestre letivo, número do estudante, deixar sequência em branco, tipo
(luto ou evento).
Se o tipo for LUTO, deve informar a data do óbito conforme certidão, e o grau de parentesco listado na seta
(do lado direito do campo).

Após o preenchimento clicar no botão Salva que será emitido o comprovante do requerimento, a parte superior
para Colegiado e o inferior para estudante, conforme modelo a seguir.
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Se o tipo for PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CULTURAL OU ARTÍSTICO, deve informar o evento
(cadastrado no sistema), o período de participação do estudante.
Caso o evento não esteja ainda cadastrado, deve fazê-lo antes de efetivar o requerimento do estudante,
verifique no item 4.6. CADASTRO DE EVENTOS.
Conforme Resolução o estudante poderá participar somente de 2 (dois) eventos por semestre letivo.
O estudante deverá solicitar o amparo no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da participação do evento.
O período de participação do estudante no evento não tem necessidade obrigatória de ser o período integral,
devendo nesse caso cadastrar somente o período da efetiva participação do estudante.
Se o período for integral, pode-se clicar no campo Período Integral? Que será carregado a data igual ao já
cadastrado no sistema.

Após o preenchimento clicar no botão Salva que será emitido o comprovante do requerimento, a parte superior
para Colegiado e o inferior para estudante, conforme modelo a seguir.
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4.6 CADASTRO DE EVENTOS
Para acessar clique em Atendimento, Amparo, Eventos.
Para cadastrar deve informar o ano/semestre do evento, nome do evento, data de início e término, o País, o
Estado e a Cidade devem ser preenchidas buscando pela LOV (botão direito do campo), pois os mesmos não podem
ocorrer diferenças nos nomes, principalmente quando possuem acentos, e clicar no botão inclui.
Caso haja necessidade de fazer alteração do evento já cadastrado deve carregar o evento pela LOV e selecionar
o evento para fazer alteração necessária.
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4.7 DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DE AMPARO
Após a solicitação pelo estudante, o Colegiado deve apreciar e fazer o deferimento ou indeferimento do mesmo
no Sistema Acadêmico.
Para acessar clique em Cadastros, Estudante, Amparo, Colegiado/Deferimento.
Informar o ano/semestre letivo, será carregado todos os requerimentos existentes para serem analisados.
Caso queira, é possível filtrar a lista por tipo para facilitar a análise e deferimento/indeferimento dos
requerimentos. É possível também pesquisar por matrícula ou nome do estudante.
Quando houver vários requerimentos e for DEFERIR todos os estudantes pode clicar no item DEFERIR
TODOS no canto superior direito da tela e Salvar.
Ao Salvar o deferimento dos requerimentos, será automaticamente informado do resultado no portal do
estudante e na pauta eletrônica.
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4.8 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO AMPARO
O resultado do amparo solicitado pelo estudante será divulgado pelo Portal do Estudante, assim que houver o
deferimento ou indeferimento pelo Colegiado dos respectivos cursos.
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4.9 CANCELAMENTO DO REQUERIMENTO DO AMPARO
Para acessar clique em Cadastros, Estudante, Amparo, Colegiado/Cancelamento.
O cancelamento do requerimento do amparo solicitado pelo estudante deve ser feito pelo Colegiado, quando o
estudante não apresentar a certificação de sua efetiva participação em evento cultural ou artístico, no prazo de até 15
dias do término do evento, conforme Resolução 16/2014.
Informar o ano/semestre letivo, o Colegiado, número do estudante, sequência, tipo de cancel, e clicar no botão
Salva.
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5. APLICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O DEPARTAMENTO
5.1 CADASTRO DE DOCENTE DA DISCIPLINA/TURMA
Para acessar clique em Cadastros, Disciplina, Oferta, Docente.

Informar o código da atividade acadêmica, ano/semestre de oferta e turma, preferencialmente buscar pela
LOV (botão direito do campo).
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Após selecionar a atividade acadêmica e turma informar a chapa do(s) docente(s), período de início e
término, carga horária para cada docente, e se houver mais de um docente deve informar somente um docente como
responsável e a carga horária respectiva para cada docente.

5.2 CADASTRO DE DISCIPLINA ELETIVA
Para acessar clique em Cadastro, Disciplina, Oferta e Disciplinas Eletivas.
Informar o código do Centro e Departamento e o sistema carrega todas as atividades acadêmicas ofertadas pelo
Departamento para indicação das disciplinas a serem ofertadas como eletivas, exceto Estágio e TCC’s.
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5.3 CADASTRO DE REPRESENTANTE DOCENTE
Para acessar clique em Cadastro, Colegiado, Representante Docente.
Informar os dados abaixo solicitados e salvar.

5.4 CADASTRO DE SEGURO DE AULAS PRÁTICAS
Para acessar clique em Cadastro, Colegiado, Seguro – Aulas Práticas e escolher a opção desejada.
Informar os dados solicitados e salvar.
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6. TIC – TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Para as atividades Acadêmicas que possuem a carga horária de TIC – Tecnologia de Informação e
Comunicação no Projeto Pedagógico, foi elaborado um item específico para o mesmo, após o último bimestre.

Ao acessar o item TIC, abrirá a tela abaixo onde deve lançar somente o número de faltas, pois o sistema
considera o total de aulas automaticamente, devendo ao final clicar no botão salvar.
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Após o fechamento é possível fazer a visualização e impressão do edital referente ao TIC.
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No item resumo de aulas tem-se a visualização dos totais de aulas ministradas e quantidade de avaliações
realizadas, e ainda, em vermelho o total de aulas e quantidade de avaliações faltantes.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Qualquer dúvida na utilização do Sistema Acadêmico de Graduação, entrar em contato com os setores responsáveis
pelo sistema.
Divisão de Apoio Técnico – Ramal 4423
Divisão de Colegiado de Cursos e Currículos – 4403
Divisão de Matrícula e Documentação - 4413
Divisão de Registro - 4433 e 4453

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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