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APRESENTAÇÃO 
 

A UNIPAMPA, criada pela Lei nº 11.640, de 11 de Janeiro de 2008, é uma das mais 

novas Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras. E, como tal, ainda se encontra em 

processo de construção. Muito trabalho já foi realizado em termos de infraestrutura física, 

definição dos processos e normativas institucionais, elaboração dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação e pós-graduação, contratação e formação de pessoas, apoio aos 

estudantes, entre outras atividades que dizem respeito à gestão acadêmica e à vida 

universitária em geral.  

O processo de construção de uma Universidade jamais termina. A realidade se 

modifica e, junto com essa modificação, a Universidade precisa se reinventar para continuar a 

cumprir sua Missão junto à sociedade na qual está inserida. A Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) está comprometida a dar apoio aos Campus e à comunidade acadêmica neste 

processo. 

O objetivo deste documento é auxiliar o trabalho dos coordenadores e das 

coordenadoras dos cursos de graduação da UNIPAMPA. Assim como a Universidade, este 

manual também se encontra em construção, sendo esta sua primeira versão. Dentro dele, são 

mapeados os macroprocessos institucionais nos quais os coordenadores de curso tomam parte 

de alguma forma. Muitos desses processos ainda não estão perfeitamente definidos, mas 

almejamos que possamos tê-los todos mapeados à medida que a documentação dos mesmos 

seja feita. 

Este documento está organizado como se segue: o Capítulo 1 traz uma breve 

introdução às questões que dizem respeito à gestão dos cursos de graduação na UNIPAMPA, 

com apresentação de alguns conceitos e estruturas que serão úteis ao coordenador; o Capítulo 

2 apresenta os macroprocessos acadêmicos que necessitam o envolvimento do coordenador 

de curso. O Capítulo 3 apresenta resumidamente os sistemas de informação acadêmicos 

usados na UNIPAMPA, a saber: (i) o Sistema de Informação Educacional (SIE) e (ii) o sistema de 

Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI), com algumas telas e relatórios que podem 

ser úteis no exercício da Coordenação de Curso. O Capítulo 4 faz algumas considerações finais. 

O Anexo I apresenta os códigos dos cursos no SIE e o Anexo II resume a legislação educacional 

brasileira pertinente à atividade. 

Ressaltamos novamente que é um documento que estará permanentemente em 

construção, assim como a própria Universidade.  Esperamos que possa ser de utilidade para o 

fim ao qual se propõe. 

 

Bagé, Abril de 2015. 

 

Equipe PROGRAD 



1 INTRODUÇÃO 

A atuação de um Coordenador de Curso é hoje considerada, pelo Ministério da Educação, 

como um dos eixos centrais do desenvolvimento do Ensino Superior Brasileiro. Longe de ser 

um cargo com funções meramente administrativas e operacionais, o coordenador é o 

responsável pela articulação das pessoas em torno de um projeto de formação universitária. 

Responsável pela gestão acadêmica de um curso de graduação, o coordenador tem 

compromissos com a qualidade do curso que coordena, com os discentes, docentes, corpo 

técnico, com a Universidade onde se insere e com o Governo Federal, que gesta as políticas 

públicas na área de educação. 

O Ensino Superior Brasileiro é regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996) e é estruturado em diferentes níveis (sequenciais de 

formação específica, graduação, pós-graduação e extensão). Os cursos de graduação 

(licenciaturas, bacharelados e cursos superiores de tecnologia) devem ser construídos sobre 

um projeto político-pedagógico, que estabelece os objetivos e perfis de formação do curso e 

sua organização interna; essa organização interna inclui os objetivos do curso, o perfil do 

egresso, os componentes curriculares necessários para integralização do curso, as 

metodologias e os recursos necessários para que os objetivos possam ser atingidos. O papel do 

coordenador é assegurar que esse projeto seja implementado na prática, de acordo com suas 

diretrizes (o chamado currículo em ação), com apoio do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

designado do curso. 

As instituições de ensino superior (IES) no Brasil estão divididas em dois sistemas 

distintos: o Sistema Federal de Educação (que compreende as IES federais, comunitárias e 

particulares) e os Sistemas Estaduais de Educação, que regulam a atividade das IES estaduais. 

A regulação do Sistema Federal, do qual a UNIPAMPA faz parte é feito pelo Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004. Como parte 

desse sistema, e por causa do preceito constitucional da autonomia universitária (Art. 207 da 

Constituição Federal Brasileira), as IES precisam definir o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) que contém suas políticas internas e seus projetos e metas para o futuro. O 

primeiro Projeto Institucional da UNIPAMPA foi construído pela comunidade em 2009, com 

validade de 5 (cinco) anos. Em 2013, a UNIPAMPA, por meio de um processo de construção 

colaborativo, envolveu a comunidade acadêmica na construção de um novo documento, 

disponibilizado e buscando estipular as metas para o período 2014-2018. Assim, as 

Universidades não são avaliadas por critérios e metas externas, mas pelo seu próprio 

compromisso expresso em seu PDI. Sendo assim, o Projeto Institucional é fundamental para a 

construção dos cursos de graduação, pois é nele que estão expressos os grandes objetivos de 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão na Universidade e esses objetivos são 

materializados nos programas de formação institucionais, que incluem os cursos de graduação. 

O Estatuto e Regimento Geral da UNIPAMPA definem a organização institucional 

interna. Todos os órgãos e funções relevantes para a instituição devem estar lá definidos, 

juntamente com as atribuições e as responsabilidades inerentes. As atribuições do 

Coordenador de Curso estão definidas no Art. 105 do Regimento Geral da UNIPAMPA, 

estabelecido na Resolução CONSUNI nº 5/2010 e disponível, assim como todas as demais 



Resoluções deste órgão, que normatizam a Instituição, na página 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/resolucoes/. As atividades elencadas são, 

majoritariamente, responsabilidades administrativas e operacionais para garantir um 

adequado funcionamento do curso. Destacamos a seguir as atribuições que, do ponto de vista 

da Pró-Reitoria de Graduação, merecem destaque (embora todas as outras tenham 

importância e devem ser conhecidas pelo coordenador): 

Art. 105. Compete ao Coordenador de Curso executar as atividades necessárias à 

consecução das finalidades e objetivos do Curso que coordena, dentre 

elas: 

II. promover a implantação da proposta de Curso, [...] e uma contínua avaliação 

da qualidade do Curso, conjuntamente com o corpo docente e discente; 

III. encaminhar aos órgãos competentes, [...], as propostas de alteração curricular 

aprovadas pela Comissão de Curso; 

IV. formular diagnósticos sobre os problemas existentes no Curso e promover 

ações visando à sua superação; 

VII. servir como primeira instância de decisão em relação aos problemas 

administrativos e acadêmicos do Curso [...]; 

IX. cumprir ou promover a efetivação das decisões da Comissão de Curso; 

XII. relatar ao Coordenador Acadêmico as questões relativas a problemas 

disciplinares relacionados aos servidores e discentes que estão 

relacionados ao Curso que coordena; 

XIV. providenciar, de acordo com as orientações da Comissão de Ensino, os planos 

de todas as disciplinas do Curso, [...]; 

XV. contribuir com a Coordenação Acadêmica para o controle e registro da vida 

acadêmica do Curso nas suas diversas formas; 

XVI. orientar os alunos do Curso na matrícula e na organização e seleção de suas 

atividades curriculares; 

XXI. promover a adaptação curricular para os alunos ingressantes com 

transferência, aproveitamento de disciplinas, trancamentos e nos demais 

casos previstos na legislação; 

XXII. atender às demandas da Coordenação Acadêmica em todo o processo de 

colação de grau de seu curso. 

 

Os aspectos acadêmicos e pedagógicos são tratados na definição da Comissão de 

Curso (Art. 97), da qual o coordenador é presidente. Textualmente, o Art. 97 nos diz que: 



“A Comissão de Curso é o órgão que tem por finalidade viabilizar a construção e 

implementação do Projeto Pedagógico de Curso, as alterações de currículo, a discussão 

de temas relacionados ao curso, bem como planejar, executar e avaliar as respectivas 

atividades acadêmicas”. 

A Comissão de Curso é presidida pelo Coordenador e composta por todos os docentes 

que atuam no curso, bem como pelas representações de discentes e técnico-administrativos 

em educação. Dessa forma, existe uma corresponsabilidade entre todos os atores que 

exercem papéis em um curso de graduação de levarem o projeto pedagógico desde curso 

adiante. 

Dentro da Comissão de Curso, um grupo menor de docentes possui atribuições mais 

específicas. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação é um conceito 

criado pela Portaria MEC nº 147/2007 com o intuito de qualificar a participação docente no 

processo de criação e consolidação de um curso de graduação. Apesar de esse Parecer tratar 

do processo regulatório de Autorização dos cursos de Direito e Medicina, o conceito foi 

considerado pertinente (Parecer CONAES nº 4/2010) e levado, via legislação, a todos os 

demais cursos de graduação. Segundo esse parecer, 

“A idéia [do NDE] surge da constatação de que um bom curso de graduação tem alguns 

membros do seu corpo docente que ajudam a construir a identidade do mesmo. Não se 

trata de personificar um curso, mas de reconhecer que educação se faz com pessoas e 

que há, em todo grupo social, um processo de liderança que está além dos cargos 

instituídos. Se a identidade de um curso depende dessas pessoas que são referências, 

tanto para os alunos como para a comunidade acadêmica em geral, é justo que se 

entenda e se incentive o reconhecimento delas, institucionalmente, para qualificar a 

concepção, a consolidação e, inclusive, a constante atualização de um projeto 

pedagógico de curso. Com isso se pode evitar que os PPC sejam uma peça meramente 

documental”. 

A normatização dos Núcleos Docentes Estruturantes pelo MEC deu-se via Resolução 

CONAES nº 1/2010. Na UNIPAMPA, a Resolução nº 97, de 19 de março de 2015, institui o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e estabelece suas normas de funcionamento. Todos os 

cursos da UNIPAMPA possuem Portarias de Designação do NDE, que podem ser alteradas à 

medida da necessidade. Para a emissão deste documento, a coordenação de curso envia a 

solicitação em memorando à PROGRAD, anexando a ata da reunião da Comissão de Curso com 

a aprovação dos nomes indicados. A PROGRAD solicita ao Gabinete da Reitoria a emissão da 

Portaria. É salutar que cada curso mantenha uma política de condução e alteração de docentes 

neste grupo, de forma que ele seja sempre o suporte do Coordenador nas tarefas de pensar o 

projeto de formação que está expresso em cada curso de graduação. 

Os cursos de graduação da UNIPAMPA estão, estruturalmente, dentro dos diversos 

Campus da instituição. Cada Campus possui uma organização interna própria. Ainda não existe 

um Regimento dos Campus, que está em processo de construção no Conselho Universitário. 

Esse fato, contudo, não impede que alguns campi tenham definido um regimento interno e, 

ainda que não o tenham feito, tenham uma sistemática de trabalho definida, mesmo que não 

documentada. Dessa forma, este Manual não cobre os processos internos de cada unidade 



universitária, embora a PROGRAD esteja trabalhando na unificação dos processos acadêmicos 

no âmbito dos Campus. De qualquer maneira, um documento – o Calendário Acadêmico – e 

duas estruturas – a Coordenação Acadêmica e a Secretaria Acadêmica – são fundamentais no 

apoio ao trabalho do coordenador de curso dentro do Campus. 

O Calendário Acadêmico rege os processos, as datas e os prazos relevantes à vida 

acadêmica institucional. Encontra-se na página inicial do site da UNIPAMPA e na página da 

PROGRAD. O Calendário Acadêmico é aprovado pelo Conselho Universitário anualmente, antes 

de sua efetiva implantação. Ressaltamos que é um documento fundamental para a atuação do 

coordenador de curso, visto que todos os macroprocessos institucionais nos quais o 

envolvimento do coordenador é necessário estão com suas datas e prazos lá definidas. A 

leitura atenta do Calendário é necessária, inclusive para planejamento do trabalho do 

Coordenador e da Comissão de Curso. 

A Coordenação Acadêmica, segundo o Art. 76 do Regimento Geral da UNIPAMPA, é 

composta pelo Coordenador Acadêmico do Campus, a Secretaria Acadêmica, as Comissões de 

Ensino, de Pesquisa e de Extensão locais, os Coordenadores de Curso, a Biblioteca do Campus 

e os laboratórios e outras dependências dedicadas às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. O papel do Coordenador Acadêmico, que preside a Coordenação Acadêmica, é 

definido no Art. 77 do Regimento Geral e agrupa todas as atividades relevantes para o 

funcionamento acadêmico do Campus. O Coordenador Acadêmico deve então orientar as 

ações que dizem respeito à atividade fim da Universidade na instituição (ensino, pesquisa e 

extensão), estabelecendo o calendário acadêmico interno do Campus (atendendo ao 

Calendário Acadêmico institucional) e as metas internas para que o Projeto Institucional possa 

ser de fato implementado. 

A Secretaria Acadêmica é a interface entre a gestão acadêmica do Campus e sua 

comunidade acadêmica. A secretaria é a porta de entrada de (quase) todos os processos que 

envolvam solicitações de discentes e por onde passam todos os macroprocessos referentes à 

vida acadêmica dos estudantes. O papel da secretaria também é dar apoio aos coordenadores 

de curso, organizando materiais que devem ser analisados, pedindo os materiais nas datas 

estabelecidas, de forma que o calendário acadêmico institucional possa ser cumprido. O 

funcionamento e as atribuições das secretarias acadêmicas também não estão especificados 

em Regimento e, por essa razão, o Coordenador Acadêmico e os coordenadores de curso do 

Campus devem realizar um trabalho conjunto de definição de atribuições, visando a equidade 

e a efetividade do trabalho realizado. 

Os Núcleos de Desenvolvimento Educacional (NuDE) dos Campus também estão 

alinhados com a Coordenação Acadêmica na implantação do Projeto Institucional. O NuDE é 

um órgão que existe em todos os Campus com o intuito de promover a inclusão dos discentes 

e a superação das suas dificuldades bem como prover apoio e pedagógico aos docentes. A 

formação das equipes varia, mas usualmente é composta por assistente social, pedagogo e 

técnicos em assuntos educacionais. As atividades do NuDE compreendem principalmente (i) a 

recepção dos estudantes na instituição, (ii) a mediação entre os estudantes e a Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAEC) no que diz respeito a levantamento de dados e programas de 

bolsas e auxílios estudantis, (iii) a mediação entre estudantes, docentes e a Pró-Reitoria de 



Graduação (PROGRAD) com vistas à superação de dificuldades de aprendizado existentes e da 

formação pedagógica dos docentes da instituição, (iv) a organização e apoio das atividades 

acadêmicas propostas nos campi e (v) o encaminhamento dos estudantes com dificuldades 

médicas ou psicológicas a atendimento especializado dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dessa forma, o coordenador de curso pode contar com o NUDE para ajudar a resolver 

questões relacionadas a essas atribuições. 

Conforme mencionado na apresentação deste texto, esta é a primeira versão do Manual 

do Coordenador, que objetiva informar os coordenadores de curso sobre as questões 

referentes à sua atuação na gestão do ensino superior da UNIPAMPA. A Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) espera que este documento possa auxiliar no trabalho dos 

coordenadores. Quaisquer correções, sugestões ou dúvidas em relação a este manual podem 

ser enviadas para o e-mail prograd@unipampa.edu.br. 

2 PROCESSOS 

Os coordenadores de curso são responsáveis ou corresponsáveis por vários processos 

referentes não só à condução da implantação do projeto político-pedagógico, mas também ao 

controle e registro acadêmico institucional. Como em geral os processos referentes aos 

registros acadêmicos são mais técnicos e mais dependentes de legislação e de normas 

internas, este Manual está mais direcionado a eles. Os processos, procedimentos e sugestões 

de ações dos seguintes processos estão descritos neste capítulo: 

1. Oferta de componentes curriculares. 

2. Matrícula. 

3. Ingresso complementar. 

4. Aproveitamento de estudos. 

5. Aproveitamento de atividades complementares. 

6. ENADE. 

7. Formatura e colação de grau. 

2.1 OFERTA  

A oferta de componentes curriculares, ou simplesmente oferta, é o processo pelo qual 

as coordenações de curso indicam quais serão os componentes curriculares de graduação 

(obrigatórios ou complementares) para os quais deverá haver turmas em funcionamento no 

próximo período letivo (regular ou especial). Segundo as normas internas da UNIPAMPA, 

existem dois períodos letivos regulares (com duração de, pelo menos, 100 dias letivos, 

conforme exigido pela LDB) com períodos letivos especiais, mais curtos, entre eles.  

A oferta do Campus é de responsabilidade da Coordenação Acadêmica, com apoio dos 

Coordenadores. A atividade requer a determinação de quais componentes curriculares serão 

ofertados, quais serão os seus horários, quantas vagas serão disponibilizadas, quais serão os 

locais de funcionamento de cada turma e quais docentes serão responsáveis pelos 

componentes. Depois de definida a oferta, é papel da Secretaria Acadêmica inserir a oferta no 

sistema de informação acadêmica (SIE) de forma que os alunos possam fazer sua matrícula. 

mailto:prograd@unipampa.edu.br


 Usualmente, cada Campus opera com um calendário e uma sistemática interna de 

trabalho com relação à oferta, de acordo com o tamanho e características dos cursos de 

graduação que abriga. É papel do Coordenador Acadêmico organizar este processo e da 

Comissão Local de Ensino validar a oferta proposta pelo Campus. 

A organização dos cursos para a oferta de turmas deve seguir algumas condições gerais, 

para que o curso faça uso de seus recursos de forma efetiva: 

1. Se o curso possui uma única entrada anual, componentes curriculares de semestres 

ímpares devem ser oferecidos em semestres ímpares e componentes curriculares de 

semestres pares em semestres pares. Isso é importante para organizar o 

sequenciamento dos alunos no curso e não atrasar formaturas. Igualmente, os Campus 

recebem vagas docentes de acordo com a oferta dos cursos que oferece e, por essa 

razão, pode haver uma sobrecarga de trabalho se a oferta não for bem regulada. 

 

2. Turmas para repetentes podem ser oferecidas, desde que haja um número 

significativo de alunos que necessitem cursar o componente curricular e se a falta 

dessa oferta fará com que os alunos tenham prejuízo no andamento de seu curso. 

Usualmente, turmas de repetentes ou duplicadas são necessárias nos semestre iniciais 

do curso. De qualquer forma, se a repetência for muito grande é uma sinalização 

importante de que alguma ação de recuperação adicional deve ser proposta, para 

diminuir os índices de retenção do curso. 

 

3. Turmas que não foram oferecidas no período correto (semestre par ou semestre 

ímpar), por quaisquer motivos, podem ser oferecidas fora de seu período regular, para 

não prejudicar os alunos. Contudo, a coordenação deve procurar adequar a oferta 

futura aos semestres corretos. 

 

4. A oferta de turmas em períodos letivos especiais (que ocorrem entre os semestres 

regulares, quando previsto no Calendário Acadêmico) pode ser feita para repetentes 

ou para casos específicos de necessidade do curso. Deve-se lembrar, contudo, que a 

concentração de aulas pode gerar uma sobrecarga cognitiva aos alunos bem como 

impedir que os mesmos tenham o intervalo de descanso necessário entre os 

semestres. Essa observação também é válida para os docentes envolvidos. Deve-se 

atentar ainda para o §2º do Art. 1º do Regimento Geral que estabelece que “a oferta 

de componentes curriculares obrigatórios durante o período letivo especial não exclui 

a oferta desses anualmente, em pelo menos um dos períodos regulares”. Ou seja, a 

oferta de componentes curriculares nos períodos letivos especiais deve ser usada 

levando em consideração necessidades muito específicas. Preferencialmente, esse 

período pode ser usado para oferta de atividades (de ensino, pesquisa ou extensão), 

que promovam a complementação da formação dos alunos. 

 

5. O período letivo especial também não deve ser usado para fins de oferta de 

componentes para formandos (a menos que se enquadrem nas situações específicas 

mencionadas no parágrafo anterior). É vedada a oferta nestes períodos para a 



modalidade “oferta especial para provável formando”, que deve ser realizada dentro 

dos semestres regulares. 

 

6. A distribuição da carga horária entre os docentes do curso deve favorecer a equidade 

(e não necessariamente a igualdade), levando em consideração todas as demais 

atividades nas quais esses estejam envolvidos (ensino, pesquisa, extensão e gestão – 

desde que registradas oficialmente nos sistemas institucionais). A carga horária 

mínima de aulas semanais é de 8h (Art. 57 da LDB), exceto para os cargos de gestão 

previstos em lei (Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores e Diretores de Campus), os quais têm 

direito a substituto.  

Findo o processo de oferta, depois que a Comissão Local de Ensino do Campus já deu seu 

aval ao material produzido, é papel da Secretaria Acadêmica lançar as turmas no sistema, com 

todas as informações pertinentes já mencionadas. Após este lançamento, os discentes podem 

visualizar as turmas de cada componente curricular abertas no sistema e proceder à matrícula 

via web (primeira e segunda fase, descritas abaixo). 

 

2.2 MATRÍCULA 

O processo de matrícula na UNIPAMPA, para os alunos regulares (isto é, aluno que estão 

vinculados a algum curso de graduação), correntemente possui 3 (três) fases, a saber: (i) a 

solicitação de matrícula via web, (ii) o ajuste via web e (iii) o ajuste presencial. A matrícula dos 

calouros e dos ingressantes do processo seletivo complementar é realizada diretamente na 

Secretaria Acadêmica. O coordenador de curso envolve-se em todas as fases de matrícula, 

fazendo a orientação pedagógica dos alunos, pela indicação de componentes a se matricular 

ou do número máximo de créditos, visando sempre um melhor aproveitamento do discente 

em questão. No que se segue, resumimos as fases do processo, para conhecimento. 

Na solicitação de matrícula via web, o aluno escolhe as turmas dos componentes 

curriculares nos quais pretende se inscrever, nos horários em que tem disponibilidade para 

cursá-los. Nessa primeira fase, as vagas oferecidas estão organizadas por curso. Sendo assim, o 

sistema somente disponibiliza matrícula para o aluno nas vagas reservadas o curso ao qual ele 

está vinculado. A ordenação dos atendimentos nessa primeira fase é feita por um 

ranqueamento, realizado em acordo com a Resolução CONSUNI nº 29/2011 e com as 

alterações feitas pela Resolução CONSUNI nº 78/2014, que estabelece a seguinte fórmula para 

o cálculo do posicionamento de matrícula do estudante: 

P = [A – (0,5 x R) – (2 x F)] + M/100 

onde A é o número de componentes curriculares nas quais o discente foi aprovado, R é o 

número de componentes curriculares nas quais o discente foi reprovado por nota, F é número 

de componentes curriculares nas quais o discente foi reprovado por frequência e M é a média 

das notas obtidas em todos os componentes curriculares cursados. Quanto maior o valor P, 

maior a prioridade de matrícula do discente. 



O processo de ajuste de matrícula via web é feito a seguir à primeira fase. No ajuste, 

todas as vagas disponíveis são abertas para todos os alunos, independentemente dos seus 

cursos de origem. As solicitações são realizadas de forma idêntica à primeira fase de matrícula. 

Findo o processo de matrícula via web, muitos alunos já estão com suas matrículas finalizadas. 

Alunos que ficaram abaixo do mínimo de créditos exigidos pelo curso ou por eventuais auxílios 

que recebam (programas institucionais PBP, PDA, exigências específicas dos cursos para 

estágios, etc.) passam à fase seguinte, que é realizado também por ordenação de 

ranqueamento, diretamente no sistema acadêmico (SIE). 

 As solicitações de matrícula – tanto da primeira fase quanto da segunda – são  

processadas pelo Núcleo de Controle e Registro Acadêmico, em data definida no Calendário 

Acadêmico. 

O ajuste presencial serve para aqueles alunos que não conseguiram as vagas 

desejadas, nem na primeira e nem na segunda fase de matrícula. É extremamente importante 

que os alunos participem tanto da primeira quanto da segunda fase, especialmente nas fases 

mais iniciais do curso, quando existe uma disputa muito grande por vagas nas turmas. 

Idealmente, o Coordenador deve orientar os alunos a participar das fases via web, pois nessa 

última fase é mais difícil conseguir vagas em turmas de componentes curriculares muito 

procuradas. Durante o ajuste presencial é possível a abertura de vagas em turmas, a critério da 

Coordenação do Curso e sob as orientações emitidas pela Comissão Local de Ensino. 

O envolvimento do Coordenador no processo de matrícula dá-se especialmente em 

duas situações: (i) na orientação de matrícula dos alunos e (ii) no processo de ajuste 

presencial. 

A orientação de matrícula é importante, porque muitas vezes os alunos não conhecem o 

Projeto Pedagógico do Curso e não entendem a importância de seguir a ordem recomendada 

de componentes curriculares, conforme a matriz curricular. Da mesma forma, a escolha 

sistemática de matrícula em componentes que não liberam pré-requisitos pode comprometer 

o andamento do curso. Essas informações precisam ser disponibilizadas e o coordenador pode 

ajudar nessa questão. No processo de ajuste presencial, por outro lado, além da orientação de 

matrícula, muitas vezes surgem questões sobre abertura de vagas em turmas que somente 

podem ser resolvidas pelo coordenador. 

 

2.3 INGRESSO COMPLEMENTAR 

O ingresso dos acadêmicos na UNIPAMPA se dá pelo processo seletivo feito pelo Sistema 

de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Em atendimento ao disposto na Lei nº 12.711/2012, a UNIPAMPA oferta, desde 2014, 

50% das vagas para candidatos oriundos de escolas públicas e para candidatos autodeclarados 

pretos, pardos ou indígenas, 3% para pessoas com deficiência e 47% para ampla concorrência. 

Todos os ingressos na UNIPAMPA são regidos por Editais, disponíveis na página 

institucional. Usualmente não há envolvimento dos coordenadores no processo seletivo 



regular. Além desse processo de ingresso regular, o ingresso complementar nos cursos de 

graduação por ainda ser feito mediante as seguintes modalidades: 

1. Reingresso 

2. Reopção 

3. Transferência voluntária 

4. Portador de diploma 

5. Transferência compulsória (ex officio) 

O reingresso pode ser solicitado pelo aluno que, em situação de abandono há menos de 

dois anos, queira voltar a estudar no mesmo curso na UNIPAMPA. A reopção é uma 

transferência interna entre os cursos da Universidade, em que um aluno matriculado em um 

curso pode pedir para trocar para outro curso da Universidade (não necessariamente no 

mesmo Campus). A transferência voluntária pode ser solicitada por um aluno de outra IES que 

deseje continuar seus estudos na UNIPAMPA. O ingresso de portador de diploma pode ser 

solicitado por qualquer graduado em qualquer curso reconhecido pelo MEC que deseje fazer 

curso de graduação adicional. A transferência compulsória é facultada a militares, agentes 

diplomáticos e servidores públicos e seus familiares, quando transferidos por força de suas 

atividades profissionais; nesse caso, não há edital e a Universidade precisa aceitar o ingresso, 

independente mesmo de existência de vaga no curso. 

Os processos de 1 a 4 são regidos por Edital próprio, com prazos definidos no Calendário 

Acadêmico e podem ser deferidos ou não pela instituição. O papel do Coordenador de Curso 

neste processo é múltiplo e realizado conjuntamente com a PROGRAD e com o Núcleo de 

Controle e Registro Acadêmico, que organizam os editais e os processos seletivos. Nas fases 

que precedem a abertura dos editais, a Coordenação de Curso define a quantidade de vagas 

que serão disponibilizadas para o processo seletivo. O número de vagas a disponibilizar 

depende de vários fatores, entre os quais cita-se: 

1. O número de vagas ociosas no curso. 

2. O número de vagas nas turmas dos componentes curriculares nos semestres iniciais. 

3. Os recursos existentes para atendimento aos alunos. 

O número total de vagas de um curso é calculado usando a seguinte fórmula:  

V = S x I x N 

onde V é o número total de vagas no curso, S é o número de vagas oferecidas no processo 

seletivo regular (SiSU), I é o tempo de integralização ideal do curso em anos (conforme matriz 

curricular definida no PPC) e N é número de entradas anuais por processo seletivo regular (1 

para os cursos que só tem uma entrada e 2 para os cursos que tem ingresso tanto no primeiro 

quanto no segundo semestre).  

Usualmente, existem vagas ociosas em todos os cursos, causadas pela evasão de alunos. 

O limite de vagas para o processo seletivo complementar é justamente esse número de vagas 

ociosas (calculado pela diferença entre o número de alunos vinculados ao curso – 

matriculados, em trancamento, em mobilidade e em licença médica – e o número total de 

vagas do mesmo). Contudo, quase sempre não se pode fazer uma oferta integral para as vagas 



ociosas pois, devido à diferença de currículos entre diferentes cursos e entre cursos de 

instituições diferentes, com frequência os ingressantes precisam de matrícula nas turmas dos 

componentes curriculares do primeiro ano, tradicionalmente as que não tem ociosidade de 

vagas. Da mesma forma, o curso pode não ter recursos (de pessoal ou de infraestrutura) para 

suportar um ingresso muito volumoso. Essa análise deve ser realizada juntamente à Comissão 

de Curso para que se verifique quantas vagas podem ser oferecidas e sob quais condições. É 

vedada a oferta de vagas no processo seletivo complementar em cursos que não tenham vagas 

ociosas. 

Os editais de ingresso complementar exigem um limite mínimo de créditos que um 

aluno deve ter cursado em seu curso/instituição de origem para que possa participar do 

processo. O curso pode, além dos critérios estabelecidos, criar critérios adicionais de 

aprovação e/ou classificação dos pedidos. Em geral, esses critérios têm a ver com a quantidade 

de componentes curriculares que podem vir a ser dispensados nos primeiros períodos. Dessa 

forma, pode-se melhor organizar a oferta do curso. Os alunos aprovados nos editais de 

ingresso complementar fazem a matrícula após os alunos que já se encontram no currículo 

vigente dos cursos. Sendo assim, deve haver garantia de vagas aos aprovados pelo menos no 

número mínimo de créditos admitido pelo curso. 

 

2.4 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

O aproveitamento de estudos pode ser solicitado por qualquer aluno que tenha cursado 

e sido aprovado em componentes curriculares de nível superior, na UNIPAMPA ou em 

qualquer outra IES. Uma das atividades do coordenador é realizar a análise e determinar se o 

que foi cursado pode ser usado para dispensa de componentes curriculares do curso. 

A UNIPAMPA não possui regras específicas de aproveitamento, mas alguns balizadores 

podem ser usados para que todos tenham um entendimento comum do que pode e do que 

não pode ser feito. Um componente curricular pode ser aproveitado em um curso de diversas 

formas: como componente curricular obrigatório, componente curricular complementar de 

graduação ou como atividade complementar. 

Para a autorização/efetivação de um aproveitamento, não é necessário que a carga 

horária e o conteúdo sejam idênticos. Dois (ou três, ou quatro) componentes curriculares 

diferentes podem dispensar um (ou dois, ou três ou mais) componente que conste na matriz 

do curso. É relativamente comum em cursos distintos termos diferenças na elaboração da 

distribuição de conteúdos. Então isso pode ser usado no processo de aproveitamento. Note-se 

que o contrário também pode acontecer: um componente curricular cursado em outra 

instituição pode corresponder a mais do que um componente curricular na UNIPAMPA. 

Essencialmente, o aproveitamento de componentes curriculares obrigatórios deve ser 

dado em termos de conteúdos (ou competências), mesmo que a carga horária não seja 

exatamente igual. No caso haver falta de carga horária em relação aos componentes 

aproveitados (por exemplo, um componente de 4 créditos cursado é aproveitado no lugar de 

um de 6), esta pode ser complementada por outros componentes também cursados mas que 

não foram aproveitados no sistema. Como é exigida uma carga horária relativamente alta para 



participação nos processos seletivos complementares, em geral isso não causa problema para 

a integralização curricular. Se, contudo, o aluno não possuir “créditos de sobra” para a 

realização deste aproveitamento, ele terá que cursar créditos adicionais na UNIPAMPA para 

compensar o balanceamento de carga horária (visto que nenhum aluno pode integralizar um 

currículo sem cumprir sua carga horária mínima no ensino superior). 

O aproveitamento de componentes curriculares complementares de graduação (como 

são designados na UNIPAMPA os componentes curriculares não obrigatórios de um curso) 

pode ser feito por similaridade de conteúdos, como no caso dos componentes obrigatórios, ou 

pelo seu valor formativo. É relativamente comum que, em processos de transferência 

voluntária, reopção, portador de diploma ou ex-officio, existam componentes cursados que 

não possuem contrapartida de conteúdo no curso pleiteado, mas que possuem valor formativo 

em termos do perfil do egresso do curso. Essas atividades podem ser aproveitadas sem 

problemas, mesmo que não exista atividade similar na UNIPAMPA. 

O aproveitamento de atividades complementares também pode ser realizado usando 

componentes curriculares cursadas em outras IES, desde que a tabela de aproveitamento do 

curso permita, conforme explicado na seção a seguir. 

 

2.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Atividades complementares – na UNIPAMPA chamadas de atividades complementares 

de graduação, ou ACG – são atividades que visam a complementação da formação do aluno, 

não necessariamente realizadas dentro da Universidade. A Resolução CONSUNI nº 29/2011 

trata deste tipo de atividade em seu Título IX (Arts. 103 a 115), estabelecendo grupos de 

aproveitamento e proporções que devem ser obedecidos em todos os PPC. 

Cada curso de graduação deve propor uma tabela de aproveitamento, estabelecendo 

categorias e delimitando cargas horárias. Essa tabela deve ser aprovada pela Comissão de 

Curso e deve estar de acordo com a Resolução. Legalmente, ainda, somente podem ser 

aproveitadas atividades realizadas durante os períodos em que o aluno esteve vinculado ao 

curso no qual dar-se-á o aproveitamento. 

A carga horária de atividades complementares é livre, respeitados o limite conjunto de 

20% da carga horária mínima para ACG, atividades semipresenciais e estágios obrigatórios e 

deve ser decidida na elaboração do PPC. 

 

2.6 ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) integra o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES – Lei nº 10.861/2004) do qual também fazem parte 

a avaliação institucional e as avaliações de cursos. 

O ENADE é um exame trianual aplicado a grande parte dos cursos de graduação do país. 

A cada ano existe um grupo de cursos que realizam o exame, cujo resultado sai no ano 



seguinte. Nesse exame são avaliados conhecimentos gerais, conhecimentos específicos sobre 

o curso do aluno e também são feitas perguntas sobre a organização didático-pedagógica e da 

infraestrutura do curso. Os resultados do ENADE entram no cálculo de valores de avaliação 

usados para fins regulatórios: os chamados Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral 

de Cursos (IGC). O CPC determina a nota do curso e o IGC é a nota da Instituição para fins de 

avaliação (que podem variar de 1 a 5). Cursos e instituições com notas menores que 3 estão 

sujeitos a processos de supervisão do Ministério da Educação. 

Informações atuais, normas e legislação sobre o exame podem ser encontradas na 

página http://portal.inep.gov.br/enade. Todas as orientações aos coordenadores de curso 

sobre a inscrição dos alunos no ENADE são realizadas pela Coordenação de Avaliação da Pró-

Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação (PROPLAN). 

É responsabilidade do coordenador de curso realizar a inscrição dos alunos. A 

sistemática do exame mudou em 2011 e hoje somente os concluintes (quem tem 80% ou mais 

da carga horária do curso concluída) fazem o exame. A nota dos ingressantes é retirada agora 

do ENEM, mas estes precisam ser inscritos também. A senha de acesso ao sistema de inscrição 

é enviada diretamente aos coordenadores de curso pelo INEP. O SIE gera um relatório 

específico para o ENADE, com todas as informações necessárias para o cadastro dos alunos. 

Mas, de qualquer maneira, convém verificar junto aos alunos se todas as informações estão 

consistentes e corretas (especialmente endereços, que costumam estar desatualizados). O 

relatório do SIE para preenchimento dos formulários do ENADE é o 1.1.6.20.14 (Relatórios do 

item Cadastro de Alunos). 

2.7 FORMATURA E COLAÇÃO DE GRAU 

A formatura, seguida pela cerimônia de colação de grau, é a finalização do vínculo de um 

discente com o seu curso. É imprescindível que os discentes somente sejam autorizados a colar 

grau quando tiverem cumprido todos os requisitos de integralização curricular expressos no 

PPC. Isso inclui o aproveitamento ou aprovação na totalidade dos componentes obrigatórios e 

o número mínimo de créditos nos componentes complementares, atividades complementares 

(obedecendo ao mínimo de 10% em cada grupo, em acordo com as normas de graduação 

vigentes), ENADE e demais requisitos. 

Um dos papéis do coordenador é realizar essa verificação para todos os prováveis 

formandos do curso, que é um requisito legal, sujeito às penas da legislação. O processo de 

formatura está sendo revisto e definido pela PROGRAD em conjunto com os Campus e com o 

Núcleo de Controle e Registro Acadêmico. Os coordenadores podem e devem participar desse 

processo de discussão. 

Para facilitar o trabalho do coordenador, inserimos no Anexo III deste documento o 

procedimento que deve ser seguido no SIE para identificação nos prováveis formandos e 

verificação da integralização curricular deles. 

http://portal.inep.gov.br/enade


3 SISTEMAS INSTITUCIONAIS 

Hoje a UNIPAMPA conta com 3 (três) sistemas para controle e registro de dados 

acadêmicos, a saber: 

 Sistema de Informações do Ensino (SIE) 

 Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI) 

 Sistema Integrado de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPPEE) 

 

O Sistema de Informações do Ensino (SIE) é o sistema usado pela UNIPAMPA para o 

registro da maior parte das informações e atividades acadêmicas. Esse sistema encontra-se 

hoje em processo de atualização e adequação aos processos existentes na UNIPAMPA. Várias 

telas e relatórios serão apresentados aos coordenadores, mas somente algumas dizem 

respeito de fato aos processos institucionais. A razão para isso é de que, quando o sistema foi 

implantado, a Universidade ainda não tinha normas e processos definidos para que o sistema 

pudesse ser adequado em conformidade a eles. Esse trabalho encontra-se em andamento. 

O sistema Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI) foi desenvolvido pelo 

Núcleo de Tecnologia da Informação e da Comunicação (NTIC) e encontra-se em processo de 

expansão. Hoje já contempla diversos aspectos da vida dos cursos de graduação, como registro 

de planos de ensino, diários de classe e lançamento de notas. Está em pauta a construção de 

um módulo de relatórios para os coordenadores de curso, se forma a facilitar o acesso destes 

às informações acadêmicas. 

O Sistema Integrado de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPPEE) serve para 

registro e controle dos projetos, submissão de propostas a editais internos e controle de 

bolsistas de iniciação ao ensino, à pesquisa, à extensão ou à gestão. Visto que não está 

diretamente relacionado ao fazer dos coordenadores de curso, encontra-se além do escopo 

deste documento. 

 

3.1 RELATÓRIOS 

O apoio ao uso dos sistemas SIE e GURI é feito pelo Núcleo de Tecnologia da Informação 

e da Comunicação (NTIC) e pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Problemas no uso ou 

no acesso devem ser reportados pelo Sistema de Chamados da UNIPAMPA, por meio do 

endereço http://chamados.unipampa.edu.br/. Deve ser escolhida a opção “SIE Acadêmico” ou 

“GURI”, conforme o caso. Solicita-se que sempre seja usado esse meio para comunicação, 

porque por meio da análise dos pedidos pode-se qualificar o trabalho e realizar melhorias nos 

documentos orientadores. 

O acesso ao SIE é feito via terminal remoto no computador do usuário e seu acesso é 

restrito à rede interna da UNIPAMPA. O NTIC está correntemente trabalhando em uma 

solução que nos permita fazer esse acesso via sistema GURI, usando a web, o que permitirá 

uma maior flexibilidade e rapidez no acesso. Alguns relatórios já foram criados e estão 

disponíveis também no sistema GURI. A solicitação de acesso também deve ser feita pelo 

http://chamados.unipampa.edu.br/


sistema de chamados já mencionado, usando a opção “SIE Acesso”. O coordenador receberá 

uma senha de acesso, junto com orientações específicas sobre como entrar no sistema. A 

seguir, efetuamos um resumo sobre a sequência de passos necessária para que os 

coordenadores tenham acesso à sua área de trabalho no SIE. O acesso ao sistema GURI 

(https://guri.unipampa.edu.br/) é feito com o login e a senha institucional. 

A Figura abaixo mostra uma imagem referente à conexão com o servidor remoto para 

acesso ao SIE. Essa conexão deve ser aberta e configurada de acordo com as instruções 

recebidas por e-mail quando o acesso for obtido.  

 

 

 

A tela de entrada abaixo é a primeira tela de acesso, feita com o número do SIAPE e com 

a senha enviada ao coordenador juntamente com as instruções iniciais.  

 

 



 

Na segunda tela de acesso, visualizada abaixo, deve ser usado o SIAPE e a senha 

institucional do Coordenador de Curso. Quando a senha é modificada, o acesso pode ser 

realizado com a senha antiga até que os sistemas sincronizem e a senha seja atualizada 

remotamente.  

 

Na segunda tela de acesso escolhe-se qual o banco de dados ao qual se deseja acesso, 

se ao banco de testes ou ao banco de produção. O primeiro é usado pela PROGRAD e pelo 

Núcleo de Controle e Registro Acadêmico para fins de testes quanto à configuração do 

sistema; o banco de produção contém os dados reais e atualizados do sistema e deve sempre 

ser acessado pelos coordenadores. Como o acesso dos coordenadores é feito somente sobre 

os módulos de relatórios, não há necessidade de ter receio quanto a “estragar” informações. O 

acesso dos coordenadores somente permite ler os dados do banco, sem possibilidade de 

alterar nenhum registro. 

O SIE é organizado em módulos, que são numerados como uma estrutura de diretórios 

de um sistema operacional (Windows, Linux, etc.) para facilitar o acesso. O módulo número 1 é 

o módulo Acadêmico, único módulo usado pelas Coordenações de Curso. Dentro do módulo 

Acadêmico temos o submódulo Controle Acadêmico (1.1) que é o mais consultado pelos 

coordenadores. A Figura abaixo mostra a organização desse módulo.  



 

 

A Organização do Ensino (1.1.01) permite cadastro de cursos e seus componentes. É 

usado pelo Núcleo de Controle e Registro Acadêmico e os relatórios disponíveis não são 

usualmente acessados pelas coordenações. Contudo, convidamos os coordenadores a explorar 

o sistema e verificar quais informações estão disponíveis. Os relatórios estão sempre dentro 

dos submódulos no número 20. Os relatórios da Organização do Ensino estão, dessa forma, no 

item 1.1.1.20 (Relatórios).  A Figura abaixo mostra essa estrutura.  



 

 

A entrada no sistema GURI é feita pelo endereço http://www.unipampa.edu.br/guri. O 

acesso é realizado com o login e a senha institucional. 

 

 

No sistema GURI, o módulo de relatórios está na aba “Sistema”, onde se deve escolher a 

opção “Meus Relatórios”. A Figura abaixo mostra a localização no menu do sistema. À medida 

que os relatórios do SIE forem disponibilizados no sistema GURI, eles serão acrescidos à visão 

dos coordenadores. Por essa razão, é importante manter a informação sobre os 

coordenadores de curso atualizada no SIE, pois é desse sistema que são buscadas as 

informações sobre quem é o coordenador de cada curso, para permissão do acesso aos dados. 



 

A visão que os Coordenadores de Curso têm do SIE é focada nos relatórios que podem 

ser gerados. Estes relatórios dizem respeito aos dados dos cursos, dos alunos e aos processos 

históricos de oferta e resultados de matrícula (histórico escolar). A seguir apresentamos alguns 

relatórios disponíveis que podem ser úteis nos trabalhos da coordenação de curso. Quando da 

migração desses relatórios para o sistema GURI, será mantida exatamente a mesma estrutura 

de tópicos do SIE, facilitando assim o acesso e a orientação de quem já usava o SIE. 

Cada relatório é gerado a partir de dados inseridos pelo usuário. Todos os cursos 

cadastrados estão disponíveis e somente é necessário marcar os cursos desejados. Os códigos 

dos cursos de graduação começam por duas letras que indicam o campus de origem (AL, BA, 

CS, DP, IT, JA, SB, SG, SL e UR) seguido pela identificação do curso. A figura abaixo apresenta o 

pedido de dados de um relatório para listar todos os alunos de um ou mais cursos. 

 

Normalmente os parâmetros pedidos são curso, número de matrícula, ano e período 

letivo ou outros valores relevantes para o relatório em questão. Se os dados não forem 

inseridos a mensagem de erro é “relatório não retornou dados”. Nesse caso, deve-se verificar 



se todos os parâmetros estão corretamente preenchidos. Se estiver tudo certo, então a 

informação de fato não existe na base de dados. 

Os relatórios são gerados em formato de texto se a opção escolhida for “Visualizar” ou 

em formato de planilha, se a opção escolhida for “Tabela”. Os relatórios gerados em formato 

de texto podem ser salvos no formato PDF (portable document format); os dados gerados em 

formato de planilha podem ser salvos nos formatos CSV (comma separated values) e XLS 

(Microsoft Excel). Recomenda-se que tabelas sejam salvas em formato CSV, porque é bem 

mais rápido – especialmente se o arquivo gerado for muito grande. Esse formato pode ser 

aberto em qualquer software de planilha eletrônica (Microsoft Excel, Open Office, etc.). A 

Figura abaixo apresenta as opções de salvamento de uma planilha gerada com o relatório 

anterior. 

 

Nas seções seguintes, apresentamos alguns relatórios que podem ser úteis aos 

coordenadores de curso. Conforme já mencionado, essa listagem não é exaustiva e é 

interessante que os coordenadores explorem o sistema para verificar que informações estão 

disponíveis. 

A PROGRAD, o NTIC e o NCRA estão conjuntamente investidos na construção de novos 

relatórios que possam ser úteis na gestão acadêmica institucional. Diversos relatórios sobre 

evasão e retenção nos cursos, alocação de carga horária docente, entre outros, já estão 

disponibilizados no sistema GURI e essa base cresce na medida em que novos relatórios são 

construídos. 

3.1.1 Alunos 

Relatório 1.1.6.20.01 – Listagem completa de alunos por curso. A listagem completa dos 

alunos do curso serve para encontrar, com mais facilidade, o número de um aluno. Como o 

número de aluno é usado para busca em praticamente todas as telas do SIE, essa informação 



sempre deve estar disponível. A cada início de semestre, salve o relatório no disco ou em 

algum outro repositório de dados acessível, pois esse relatório é consultado com bastante 

frequência. Esse relatório apresenta todos os alunos de toda a história do curso, apontando os 

seguintes campos: número de matrícula, nome do aluno, versão de currículo, sexo, data de 

nascimento, semestre de ingresso e semestre de evasão. 

Relatório 1.1.6.20.05 – Endereços de alunos por curso. Esse relatório apresenta os dados de 

contato dos alunos regulares do curso, apontando os seguintes campos: número de matrícula, 

nome do aluno, e-mail, telefone celular, telefone fixo e endereço. Muitos alunos não estão 

com os dados atualizados no SIE. A PROGRAD deve começar um período de recadastramento 

dos discentes da graduação, para atualização e correção dos dados no sistema no primeiro 

semestre de 2015. Este processo está sendo construído junto ao NTIC para confirmação dos 

dados no sistema GURI ou correção dos mesmos junto à Secretaria Acadêmica. É importante, 

contudo, que os coordenadores conscientizem os alunos da importância dos dados cadastrais 

estarem corretos, não somente para fins de contato, mas também para informações oficiais 

como Censo Educacional, ENADE e formaturas. 

Relatório 1.1.6.20.09 – Ingresso de alunos por período. Esse relatório apresenta os dados de 

ingresso dos alunos por período (usualmente, semestre letivo), apontando os seguintes 

campos: número de matrícula, nome do aluno, forma de ingresso, forma de evasão, período 

de evasão, sexo, data de nascimento e versão de currículo. As informações que constam 

nesse relatório são bastante úteis para a construção de estatísticas e acompanhamento da 

situação dos discentes de um determinado ingresso ao longo do tempo.  

Relatório 1.1.6.20.10 – Relatório geral da evasão. Esse relatório apresenta os dados de evasão 

de cursos selecionados, em determinado período letivo. Notem que “forma de evasão”, do 

ponto de vista desse relatório é diferente do que normalmente se entende por evasão: na 

verdade esse relatório poderia se chamar “relatório geral de situação acadêmica”, visto que se 

pode escolher qualquer situação possível em que o aluno esteja em relação ao seu curso 

(inclusive aluno regular e formado). As possibilidades usuais de listagem de alunos são aluno 

regular (discente vinculado ao curso), formado, abandono, desligado, embora outras sejam 

possíveis dependendo da intenção. Pode ser usado em substituição ao relatório 1.1.6.20.01 

quando o interesse é somente nos alunos vinculados ao curso (usando-se para isso a opção 

“aluno regular” e o semestre letivo corrente). 

3.1.2 Oferta e Matrícula 

Relatório 1.1.2.20.02 – Oferta do curso. Esse relatório, parametrizado por curso e período 

letivo apresenta os dados de oferta de todas as turmas do curso. Os dados disponibilizados 

para cada turma são código da disciplina, número da turma, nome da disciplina, período 

ideal, vagas oferecidas, vagas ocupadas, carga horária semanal, dia da semana, horário de 

início, horário de fim, data de início, data de fim, tipo de aula, número da sala, nome do 

espaço físico e situação da turma. 

Relatório 1.1.2.20.03 – Oferta docente por curso. Esse relatório, parametrizado por curso e 

período letivo apresenta os dados dos docentes que ministram as turmas da oferta do curso. 

Os dados disponibilizados para cada curso e período letivo são código da disciplina, número 



da turma, nome da disciplina, nome do docente, SIAPE do docente, dia da semana, horário 

de início, horário de fim, data de início, data de fim e tipo de aula. 

Relatório 1.1.2.20.10 – Saldo de vagas disponíveis por curso. Esse relatório, parametrizado 

por curso e período letivo apresenta os dados de ocupação das turmas do curso. São 

apresentados, para toda a oferta cadastrada a informação sobre código da disciplina, número 

da turma, nome da disciplina, vagas oferecidas, vagas ocupadas e vagas disponíveis. 

Relatório 1.1.2.20.11 – Oferta de disciplina por docente. Esse relatório, parametrizado por 

ano, período letivo  e SIAPE do docente, apresenta os dados de encargo por período, com a 

lista de turmas atribuídas ao docente em questão. São informados: código da disciplina, 

número da turma, nome da disciplina, carga horária total da disciplina, dia da semana, 

horário de início, horário de fim, data de início, data de fim e tipo de aula. Esse relatório 

serve também como comprovação da carga horária ministrada em cada período letivo, para 

fins de progressão. 

Relatório 1.1.4.20.02 – Folha de aproveitamento provisória por turma. Esse relatório produz 

uma folha de chamada (com os “quadradinhos” para preenchimento das presenças/faltas ao 

longo do semestre) para uma turma com oferta, dados seu código, número e nome da 

disciplina e período letivo desejado. 

Relatório 1.1.4.20.14 – Folha de aproveitamento provisória por professor. Retorna, para 

algum docente escolhido no menu do relatório, as folhas de aproveitamento (chamada, 

conforme descrito acima, para o relatório 1.1.4.20.02) de todas as turmas alocadas para o 

professor no período designado. 

Relatório 1.1.4.20.25 – Folha de aproveitamento por curso. Gera todas as folhas de 

aproveitamento das turmas registradas na oferta do curso. 

Relatório 1.1.4.20.05 – Comprovante de matrícula por aluno. Dado o número de matrícula de 

um discentes e um período letivo específico, retorna a matrícula do discente naquele período, 

com código, turma, curso, nome da disciplina, créditos e carga horária matriculada, 

juntamente com a data da última alteração. Esse relatório é útil para verificar tanto o número 

de créditos matriculados como para localizar o discente no Campus em caso de necessidade. 

Relatório 1.1.2.20.08 – Saldo de vagas por departamento. Esse relatório, quando o 

“departamento” escolhido é o Campus, permite a verificação do saldo de vagas em todas as 

turmas com oferta. É um relatório bastante útil em períodos de ajuste presencial, para tentar 

matricular discentes com dificuldade de encontrar turmas disponíveis. Para todas as turmas 

com oferta no Campus (ou no curso, dependendo do parâmetro que foi escolhido) informa 

código da disciplina, número da turma, nome da disciplina, vagas oferecidas, vagas 

aumentadas, vagas ocupadas e vagas disponíveis. 

Relatório 1.1.2.20.11 – Lista de alunos não matriculados. Informação sobre os alunos de um 

curso que não estão matriculados em algum período letivo específico. Informa nome, número 

de matrícula, período de ingresso e forma de ingresso no curso. 



Relatório 1.1.4.20.16 – Saldo geral de vagas. Esse relatório, parametrizado por curso e 

período letivo apresenta os dados de ocupação das turmas do curso. São apresentados, para 

toda a oferta cadastrada a informação sobre código da disciplina, número da turma, nome da 

disciplina, vagas oferecidas, vagas aumentadas, vagas ocupadas e vagas disponíveis. 

Relatório 1.1.4.20.32 – Consistência de pré-requisitos por curso. Relatório que deve ser 

executado para conferir todos os discentes matriculados sem atendimento aos pré-requisitos. 

Essa verificação é fundamental para que haja garantia que somente alunos com quebras 

aprovadas nas Comissões de Curso estejam nessa situação. Em caso de problemas, deve-se 

verificar se o cadastro dos componentes curriculares está correto (o que deve ser realizado 

pelo Coordenador na Secretaria Acadêmica) ou identificar a pessoa que fez a matrícula para 

que o problema possa ser adequadamente tratado. 

Relatório 1.1.5.20.35 – Alunos que não cursaram disciplinas do currículo. Lista todos os 

alunos regulares que ainda não cursaram um ou mais componentes curriculares de um 

determinado curso. Os dados passados no relatório são número de matrícula, nome do 

discente e período de ingresso no curso. Esse relatório é bastante útil no planejamento da 

oferta. 

3.1.3 Histórico Escolar 

Relatório 1.1.5.20.04 – Histórico escolar geral. Histórico escolar do discente, completo, desde 

seu primeiro ingresso no curso, organizado por semestre letivo de matrícula. Para cada 

componente matriculado é informado o código, nome da disciplina, número de créditos, 

carga horária, situação (aprovado por nota, reprovado por nota, reprovado por frequência, 

matrícula, aproveitamento), média e período em que o componente foi cursado. Também é 

informado os períodos letivos em que o aluno estava em trancamento ou em mobilidade 

acadêmica. 

Relatório 1.1.5.08.26 – Verificação da integralização curricular do aluno. Este relatório é 

essencial na época da análise dos currículos dos alunos para a formatura. Nele, é possível 

verificar todos os componentes curriculares do curso que já foram vencidos (aprovados ou 

aproveitados), que estão em situação de matrícula (pendentes no semestre corrente) e não 

vencidos (ainda não aprovados e nem em situação de matrícula). Neste relatório aparece ainda 

a quantidade de carga horária vencida em cada estrutura de currículo e a quantidade de horas 

de atividades complementares aproveitadas. O discente também tem acesso a este relatório 

pelo Portal do Aluno, de forma que pode acompanhar a sua construção de integralização 

curricular. É essencial que nenhum aluno possa colar grau sem ter completado esse relatório 

(todos os componentes obrigatórios vencidos e a carga horária mínima de cada estrutura 

curricular e de atividades complementares de graduação cursadas). A geração deste relatório é 

feita segundo a Figura abaixo. Note que para o relatório aparecer completamente todas as 

situações possíveis devem estar marcadas. 



 

 

  



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Coordenador de Curso exerce um papel fundamental na condução e construção de um 

curso superior de qualidade. Muitas vezes visto como um simples burocrata, o cargo de 

Coordenador traz consigo o tom e o espírito de um curso de graduação. A atuação do 

coordenador tem correlação direta não somente com o número de alunos que o curso 

mantém, mas também com a motivação de sua comunidade (docentes, discentes e técnicos) 

em relação à qualidade do ensino, do aprendizado e das ações de ensino, pesquisa e extensão 

a ele afetas. 

Usualmente, docentes do ensino superior não foram ensinados a ser professores. Mesmo 

entre os egressos dos cursos de licenciatura, poucos possuem formação para o ensino em nível 

superior. Adicionalmente, os docentes também não adquirem, em suas atuações profissionais, 

formação específica para a gestão acadêmica.  

A gestão acadêmica envolve conhecimentos específicos sobre a legislação educacional 

brasileira, sobre a pedagogia universitária e, no caso de uma Coordenação de Curso, também 

sobre os conteúdos e perfis de formação dos egressos. Quando o gestor está em uma 

Universidade federal, também é necessário aprender sobre legislação de processos de 

compras, lei de licitações, regime jurídico único e outras legislações diretamente associadas ao 

fazer dos servidores públicos. 

A UNIPAMPA, desde o seu início, vem trabalhando no processo de qualificação 

institucional, o que inclui a capacitação de seus gestores. Os Seminários de Coordenadores de 

Curso estão incluídos neste projeto, mas não se esgotam nessa ação. O processo de 

qualificação de um gestor dá-se durante o exercício da gestão, na medida em que novos 

desafios surgem e são superados. A Pró-Reitoria de Graduação coloca-se como parceira da 

gestão acadêmica das unidades universitárias, especialmente em relação aos Coordenadores 

Acadêmicos e Coordenadores de Curso, para apoio nas dificuldades encontradas. Dessa forma, 

nossos contatos estão sempre disponíveis aos coordenadores para esclarecimento de dúvidas 

e solicitações diversas, inclusive de capacitação. Contamos com a colaboração de todos no 

aprimoramento não somente deste texto, mas de todos os nossos processos institucionais que 

envolvem nossas atividades fim e o cumprimento de nossa Missão institucional. 

Desejamos uma boa gestão a todos! 

 

 

 

  



ANEXO I – TABELA DE CÓDIGO DE CURSOS NO SIE 

 

Campus Código Curso 

Alegrete 
 

ALCC CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

ALEA ENGENHARIA AGRÍCOLA 

ALEC ENGENHARIA CIVIL 

ALES ENGENHARIA DE SOFTWARE 

ALET ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

ALEE ENGENHARIA ELÉTRICA 

ALEM ENGENHARIA MECÂNICA 

Bagé BAEA ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

BAEC ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

BAERA ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E AMBIENTE 

BAEP ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

BAEQ ENGENHARIA QUÍMICA 

BALF FISICA 

BALE LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS 

BALA LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS E RESPECTIVAS LICENCIATURAS 

BALP LETRAS - PORTUGUÊS 

BALPE PORTUGUÊS E ESPANHOL 

BALPI PORTUGUÊS E INGLÊS 

BALM MATEMÁTICA 

BAMU MÚSICA 

BALQ QUÍMICA 

Caçapava 
do Sul 

CSTM MINERACAO 

CSGEO GEOFÍSICA 

CSGEL GEOLOGIA 

CSCE CIÊNCIAS EXATAS 

CSESA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

Dom 
Pedrito 

DPTA AGRONEGÓCIOS 

DPE ENOLOGIA 

DPLCN CIÊNCIAS DA NATUREZA 

DPZ ZOOTECNIA 

DPEC EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Itaqui ITAGR AGRONOMIA 

ITTA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 

ITEA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA 

ITCTI INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

ITCTN INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (noturno) 

ITLM MATEMÁTICA 

ITNUT NUTRIÇÃO 

Jaguarão JATUR GESTÃO DE TURISMO 

JAHIS HISTÓRIA 

JALPED LETRAS - ESPANHOL (diurno) 

JALPEN LETRAS - ESPANHOL (noturno) 

JAPED PEDAGOGIA (diurno) 

JAPEN PEDAGOGIA (noturno) 

JAPPC PRODUÇÃO E POLÍTICAS CULTURAIS 

Santana do 
Livramento 

SLAD ADMINISTRAÇÃO (diurno) 

SLAN ADMINISTRAÇÃO (noturno) 

SLCE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

SLGP GESTAO PÚBLICA 



SLRI RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

São Borja SBSS SERVIÇO SOCIAL 

SBPP PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

SBJOR JORNALISMO 

SBRP RELAÇÕES PÚBLICAS  

SBCP CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA POLÍTICA 

SBCH CIÊNCIAS HUMANAS 

São Gabriel SGBIO BIOTECNOLOGIA 

SGBIC CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (bacharelado) 

SGEF ENGENHARIA FLORESTAL 

SGGEA GESTÃO AMBIENTAL 

SGBIL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (licenciatura) 

Uruguaiana URSTA AQUICULTURA 

URLCN CIÊNCIAS DA NATUREZA 

URLEF EDUCAÇÃO FÍSICA 

URENF ENFERMAGEM 

URFAR FARMÁCIA 

URFIS FISIOTERAPIA 

URVET MEDICINA VETERINÁRIA 

 

  



ANEXO II– DOCUMENTOS E LINKS 

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/1996) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

Lei do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior (SINAES – Lei nº 10.861/2004) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12991:diretrizes-curriculares-

cursos-de-graduacao 

Regimento Geral da UNIPAMPA (Resolução CONSUNI nº 5/2010) 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-5_2010-Regimento-

Geral1.pdf 

Normas da Graduação da UNIPAMPA (Resolução CONSUNI nº 29/2011) 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-29_2011-Normas-

B%C3%A1sicas-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-Alterada-pela-Res.-782.pdf 

Instituição dos Núcleos Docentes Estruturantes na UNIPAMPA (Resolução CONSUNI nº 

97/2015) 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-

NDE-com-altera%C3%A7%C3%B5es-62-RO-Elena-1.pdf 

Normas de Estágio da UNIPAMPA (Resolução CONSUNI nº 20/2010) 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-20_2010-Normas-

para-Est%C3%A1gios.pdf 

Política de Assistência Estudantil na UNIPAMPA (Resolução CONSUNI nº 84/2014) 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res._84_2014-

Pol%C3%ADtica-de-Assist%C3%AAncia-Estudantilb.pdf 
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ANEXO III – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

III.1. VERIFICAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Verificação da Integralização Curricular – Identificação dos discentes prováveis 

formandos 

1. Abrir o SIE, segundo informações enviadas pelo NTIC. 

2. Clicar no símbolo + à esquerda dos módulos Acadêmico -> Controle Acadêmico -> 

Cadastro do Aluno -> Relatórios, conforme figura abaixo, identificando o módulo 

1.1.6.20. 

 

3. Clicar no símbolo +, para abrir as opções de relatório do módulo 1.1.6.20. 

4. Identificar o relatório 1.1.6.20.14 – Alunos cadastrados – ENADE: 

 

5. Clicar duas vezes seguidas sobre a aplicação. 



6. Preencher com os dados do curso (cuidado que a tela possui várias informações, usar a 

barra de rolagem): 

a. Marcar todos os cursos dos quais se deseja obter os relatórios. 

b. Marcar ambas as opções “vencida” e “matrícula”. 

c. Indicar o percentual mínimo de 80 e o máximo de 100. 

 

 

7. Executar a aplicação com a opção “Tabela”, conforme figura abaixo: 



 

 

Salvar a tabela gerada pela aplicação no formato CSV (comma separated values), conforme 

indicação na figura abaixo. É possível também salvar o arquivo em formato Microsoft Excel 

(.xls), mas quando existem muitos dados e a conexão estiver ruim o processo de gravação do 

arquivo fica excessivamente lento. Também é possível salvar em outros formatos, que não são 

de manipulação tão direta como planilhas. O formato .csv é lido pelo aplicativo Microsoft Excel 

e outros aplicativos. Às vezes é preciso substituir todas as vírgulas do arquivo (“,”) por ponto-e-

vírgula (“;”) para que o arquivo seja lido sem erros; para tanto, basta entrar em um editor de 

texto puro (como bloco de notas, por exemplo) e fazer a substituição. 



 

 

8. Renomear o arquivo, salvando no disco local, conforme instruções recebidas pelo NTIC 

sobre como acessar o SIE. Deve ser escolhido o disco local para salvar o arquivo. 

Verifique a identificação da sua máquina: no caso, U03D048 foi a máquina usada para 

gerar essas figuras. Em geral existe uma etiqueta com a identificação da máquina no 

computador. Os demais discos que aparecem são da máquina servidora do SIE, sem 

acesso local. 

 

 



9. Entrar em contato com os discentes, usando os dados de endereço da tabela, para 

verificar quais tem intenção de colar grau no final do semestre corrente. 

10. Manter em lista somente os alunos que manifestem essa intenção, que configuram os 

prováveis formando do curso no semestre corrente. 

11. Para cada aluno da lista de prováveis formando, realizar os passos de 12 até o final. 

12. Identificar o módulo de relatórios 1.1.5.08 – Verificação da Vida Escolar (Acadêmico -> 

Controle Acadêmico -> Histórico Escolar -> Verificação da Vida Escolar), conforme 

figura abaixo: 

 

13. Identificar o aplicativo 1.1.5.08.26 – Verificação da integralização curricular do aluno: 

 

 



14. Abrir o aplicativo do relatório 1.1.5.08.26, clicando duas vezes sobre ele. 

a. Preencher o número de matrícula do aluno. 

b. Marcar todas as opções de integralização: “vencido”, “não vencido” e 

“matrícula”. 

c. Gerar o relatório clicando no botão “Visualizar”. 

 

15. Será gerado um relatório contendo todo o currículo do aluno, com os componentes 

que já foram integralizados (vencidos), que ainda não foram integralizados e os que 

estão em situação de matrícula. Salvar o relatório no disco local, em formato pdf. Se o 

discente possui algum componente curricular que não esteja vencido ou em matrícula, 

não terá condições de colar grau ao final do semestre, a menos que tenha pedidos de 

aproveitamento pendentes. Nesse caso convém comunicar ao discente desta situação, 

não sendo necessário prosseguir o processo para ele. No final do relatório aparece o 

número de horas em atividades complementares de graduação (ACG) integralizadas, 

por tipo. Verificar se o número de horas integralizado corresponde ao exigido pelo PPC 

e se existe pelo menos 10% de horas integralizadas em cada grupo. 

16. Verificar a situação do discente no ENADE, localizando o aplicativo 1.1.6.03 

Observações de Aluno (individual): 



 

 

17. Abrir o aplicativo 1.1.6.03 e clicar no botão “Localizar”: 

 

 

18. Procurar pelo número do discente, a partir da lista de prováveis formandos, pelo 

número de matrícula, clicando na lupa: 



 

19. Selecionar o aluno pelo número de matrícula (Figura 13). 

 

20. Verificar dados do aluno selecionado: 

 

 

21. Verificar a observação existente para o ENADE. A única situação que impede a colação 

de grau é de alunos irregulares que não foram regularizados no ano seguinte. Se 



houver dúvida quanto aos registros, verificar na secretaria acadêmica se os mesmos 

foram todos realizados. 

 

 

22. Analisar o relatório de integralização curricular do discente, registrando no formulário 

apropriado: 

a. O indeferimento do pedido, pelo aluno não ter condições de colar grau no 

semestre vigente, explicitando as razões. 

b. O deferimento parcial, explicitando quais componentes curriculares 

matriculados necessitam ser aprovados e quantas horas de atividades 

complementares ainda estão pendentes. 

c. O deferimento do pedido, se o discente já atingiu todos os requisitos 

necessários para a colação de grau. 

23. Armazenar os processos de colação de grau na Secretaria Acadêmica para verificação 

das condições estipuladas no final do semestre. 

 

 

 

 

 

 


