
MANUAL DE ROTINAS PROPG – SIE 

Atualizado em maio/2013 

 

 Os manuais do SIE estão no Z, propg, processos PROPG, manuais SIE e no 

site da PROPG 

 As rotinas do semestre são: 

 

Lançamento do processo seletivo 

 Processos seletivos regulares 

 Processos seletivos de regime especial 

Manual processo Seletivo: 

https://docs.google.com/document/d/13BsU2x0zkqXAiz8jjZlbxkaGbu4hKMwVJKd2s

lHOGjc/edit?authkey=CJit87YG&authkey=CJit87YG 

 

Acréscimo de vagas do processo seletivo 

Acontece quando um aluno se matricula e desiste da vaga e é chamado o suplente. 

 Acessar aplicação 1.3.3.03. Cadastro de Vagas do Processo Seletivo e clicar no 

botão LOCALIZAR; Localiza o Curso que está disponibilizando as vagas, localiza 

clica em cima do período da edição; clica em alterar, coloca o número de vagas em 

“cagas aumentadas” e clicar no botão SALVAR: 

 

Calendário Pós-Graduação: 

A pós tem calendário anual, semestral e trimestral. A cada ano precisamos inserir 

os dias letivos no calendário. Esse calendário é utilizado pelas secretarias para 

confecção da oferta. Se estiver marcado o dia como feriado, por exemplo, esse dia 

não contará como letivo, assim principalmente no lato sensu, que há disciplinas 

que são ofertadas em um ou dois finais de semana essas datas devem ser 

observadas, pois nessa oferta.  

Para personalizar o calendário, seguir manual: 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Calendário-Letivo-no-

SIE.pdf 

 

Criação de novo Curso de Pós-Graduação no SIE 

Após a aprovação de um curso de pós-graduação, a propg cria o curso no SIE: 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Manual-SIE-_-NOVO-

CURSO-DE-PÓS-GRADUAÇÃO-NO-SIE.pdf 

https://docs.google.com/document/d/13BsU2x0zkqXAiz8jjZlbxkaGbu4hKMwVJKd2slHOGjc/edit?authkey=CJit87YG&authkey=CJit87YG
https://docs.google.com/document/d/13BsU2x0zkqXAiz8jjZlbxkaGbu4hKMwVJKd2slHOGjc/edit?authkey=CJit87YG&authkey=CJit87YG
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Calendário-Letivo-no-SIE.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Calendário-Letivo-no-SIE.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Manual-SIE-_-NOVO-CURSO-DE-PÓS-GRADUAÇÃO-NO-SIE.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Manual-SIE-_-NOVO-CURSO-DE-PÓS-GRADUAÇÃO-NO-SIE.pdf


Parametrizações:  

Tem três parâmetros para alterar. Para alterar deve-se observar o calendário propg 

no que se refere á matrícula, oferta de disciplinas e lançamento de notas: 

 

Módulo Acadêmico - parâmetros - localizar - procurar - nível de curso (pós-

graduação) - 

 

 

 Matrícula - pode ser alterado para o semestre seguinte assim que 

terminarem as matrículas de alunos regulares e de alunos em regime 

especial. As disciplinas no módulo “oferta de disciplinas” devem estar 

tramitadas para situação de “matrícula” 

 

 Oferta - deve ser alterada até a metade do semestre para que as secretarias 

possam lançar a oferta do semestre seguinte. 

 

 Histórico: refere-se ao período em que está o histórico do aluno. Deve ser 

alterado após o lançamento de notas do semestre. Em geral fica aberto 



durante todo o semestre, assim o docente poderá lançar as notas assim que 

encerra a disciplina. 

Para ocorrer o lançamento de notas, que vai para o histórico do aluno, as 

disciplinas devem ser tramitadas para esta modalidade. 

 

Registrar a Diplomação  

Encontra-se descrito no processo de diplomação na pasta Z e no site: 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Procedimentos-para-

Defesa-de-Dissertação-tese-Scricto-Sensu_Publicado2.pdf 

 

Acadêmico =>Controle Acadêmico => cadastro do aluno pelas unidades => localiza 

o aluno => alterar => vai para a aba cursos => abre o curso no qual está se 

diplomando =>  alterar =>    1. Forma de evasão: formado; 2.           Direito à 

matrícula: sem direito à matrícula; 3. Data de conclusão: (data da ata de 

homologação do curso); 4. Data de colação: (data do diploma) => salva. 

 

Lançamento de Evasão: 

Encerrado o período de matrículas dos cursos de Pós-Graduação, os alunos que 

deixaram de se matricular são considerados evadidos, em situação de abandono. 

O ideal é emitir o relatório de matrícula 11420.11 lista de alunos não matriculados. 

O abandono pode ser lançado: 

- por aluno: 

Módulo Acadêmico => 116.01 cadastro do aluno => localiza => subguia cursos => 

alterar => forma de evasão => abandono (último item das opções) => ano da 

evasão => período de evasão => salvar => ok para a mensagem apresentada. 

- por curso 

Acadêmico=> controle acadêmico => matrícula =>lança abandono para alunos sem 

matrícula no período => marca lançar abandono =>  localiza o curso ou o nível de 

curso  (sempre é preferível lançar abando curso a curso porque o sistema se 

perde) => executar 

 

TRAMITAÇÕES  

Utilizamos o manual: z, propg, processos propg, manuais SIe, manual parâmetros 

lançamento de notas 

Manual Parâmetros Lançamento de Notas.pdf
 



As secretarias acadêmicas lançam a oferta de disciplinas, de acordo com os dados 

passados pelo coordenador e com os períodos (semestral, anual, trimestral) 

O trimestral é só para o curso de mestrado em tecnologia mineral de Caçapava. 

 

1. Na oferta lançada é feita a criação das turmas, os horários das disciplinas, início 

e término das disciplinas e docentes. 

2. Após solicitam à PROPG para tramitar as disciplinas para matricula:  

Acadêmico, controle acadêmico, Oferta de disciplinas, localizar (digita o curso), 

aparecerão todas as disciplinas ofertadas no semestre: 

 

Para tramitar todas: clica na primeira delas, clica na seta ao lado do tramitar e abre 

uma aba clica em  “enviar todas” e o sistema acusará erros se for o caso ou abrirá 

uma tela para confirmar a tramitação para matrícula. Clica em sim.  

 

Para tramitar disciplinas individualmente: clica na disciplina desejada, clica em 

tramitar abrirá uma tela que indica “tramitar para matrícula”, marca essa opção  e 

tramita. 

 

3. Após realizadas todas as matrículas dos alunos regulares e em regime especial  

podemos tramitar para lançamento de notas, assim os docentes à medida que 

terminarem as disciplinas já poderão fazer os registros das notas. Para isso utiliza 

o mesmo procedimento de tramitação só que quando abre a tela aparece 

“lançamento de notas”, basta confirmar. 

 
Manual Parâmetros Lançamento de Notas.pdf

 

 

Alteração na oferta de disciplinas após tramitada 

Se precisar retornar à oferta de disciplinas para correção de horário ou docente: 

Faz o mesmo procedimento de tramitação e quando abre para selecionar 

aparecerá duas opções seleciona “retornar para ajuste de horário” e confirma. 

Após a secretaria lançar o ajuste, ela pede a tramitação novamente. 

 

Abrir sistema para rematrícula via web: 

Observar os períodos de rematrícula no calendário propg. Se não aparece no 

calendário é porque os calendários estão desencontrados e por isso melhor 

verificar os períodos ideais para lato e para stricto. 



Para abertura da matrícula web todas as disciplinas ofertadas devem estar em 

situação de matrícula (no módulo oferta de disciplinas). 

Para habilitar/desabilitar o portal para os alunos se matricularem devemos seguir : 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Habilitar_desabilitar-

Matrícula-Web.pdf 

 

 

 

Encerramentos/ conferências: 

 Verificação da oferta de disciplinas ao término do lançamento pelas 

secretarias 

 Verificação dos alunos matriculados ao término do período de matrículas 

 Lançamento de abandono aos alunos não matriculados 

 Inserção do relatório no arquivo evasão da PROPG para pesquisa com 

evadidos (Arquivo em z, propg, evasão) 

 Verificação de pendências de lançamento de notas por parte dos 

professores. Após encerramento do período 

 Verificação do lançamento dos ingressantes por meio da confirmação de 

vagas pela secretarias (processo seletivo) 

 Inserção do número de ingressantes no relatório de controle “cursos 

propg.xls” no Z. 

 Verificação e estorno de vagas excedentes no processo de aluno em regime 

especial. 

 

 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Habilitar_desabilitar-Matrícula-Web.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2011/09/Habilitar_desabilitar-Matrícula-Web.pdf

