
CRIAR NOVA VERSAO E CURRÍCULO DO CURSO: 

1.1.1.01 Acessar aplicaçao Cadastro de Curso e clicar em Localizar:  

  

Clicar em procurar: 

Selecionar o Curso desejado: 

clicar em Selecionar:  



  

 
Clicar na aba Versões:  



  

 

Clicar no Botão NOVO e preencher com os dados disponíveis no Plano Político-

Pedagógico do Curso: 



 
 

 

 

No campo Cod. Integração deve ser digitado com o código identificador nacional para 

o curso, definido pelo órgão, entidade ou instituto responsável pelo reconhecimento ou 

autorização do mesmo. 

Para cursos de graduação deve-se utilizar o Código E-MEC e para cursos de pós-

graduação deve-se utilizar o Código CAPES. 

 
 

Antes de Salvar, marque a Situação como Proposta, para que ela não substitua de 
imediato a versão Corrente.  



 
Após o cadastramento completo da Estrutura Curricular, voltar para esta tela e 
marcar a situação Corrente.  

 

 

Ao clicar no botão Salvar, aparece a opção para copiar as informações de uma versão 

existente:  

  

Clique Sim para que todas as disciplinas existentes no currículo anterior sejam 

copiadas para este. 

 

Na tela seguinte digite o Ano do novo currículo em Ano Currículo. 

Selecione o curso e a versão antiga de onde deseja copiar a estrutura. 

Clique em Copiar Versão 

 

Selecione a nova versão, clicando sobre ela:  



  

Clique na aba ESTRUTURA CURRICULAR e depois no botão PROPRIEDADES:  



  

Na tela seguinte, clique na aba Disciplinas dos Currículos e depois na opção Todas 

as Disciplinas do Currículo  



  

Para exibir as disciplinas clique no botão + ao do nome do grupo de disciplinas. 

Clique 2 vezes no nome da disciplina que deseja alterar. 

Na tela seguinte, clique no botão Alterar , modifique os dados da disciplina e clique 
em Salvar ao final do processo.  



  

Se desejar excluir esta disciplina, na tela acima, clique no botão Excluir 

obs.:  sendo que só é possível excluí-la se não existirem Equivalências ou Pré-

requisitos. 

 

As novas disciplinas devem ser cadastradas de acordo com as orientações do Manual 
Organização do Ensino  

 

 

http://docs.google.com/fileview?id=F.5f892325-40c0-4f67-83fe-e12f6d97c02e
http://docs.google.com/fileview?id=F.5f892325-40c0-4f67-83fe-e12f6d97c02e

