
Manual do Controle Acadêmico de Pós-Graduação - CAPG  
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Universidade Federal de Santa Catarina  
Atualizado em Setembro/2016 

89 

7. RELATÓRIOS DE GESTÃO 

 

Os dados inseridos no CAPG podem ser resgatados em forma de relatórios, que auxiliam 

na gestão das informações acadêmicas dos cursos. 

Em "Coordenadorias" > "Consultas/Relatórios", o sistema apresentará a janela abaixo 

com a relação de todos os relatórios que oferece dividida em três seções: Alunos, Disciplinas e 

Professores.  

Para visualizá-los, basta selecionar o relatório desejado e preencher as informações de 

consulta solicitadas. 

 

  
Esta consulta por nome possibilita a verificação dos registros 

em cursos de pós-graduação no nome de uma determinada 

pessoa, com a situação atual do aluno e o programa no qual 

ele possui vínculo. Para consulta basta indicar o nome ou 

parte dele no campo e depois clicar “tab”.  
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7.1. RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO SEÇÃO ALUNOS 
 
Algumas informações disponíveis através dos relatórios desta seção também estão 

disponíveis na própria janela em que os dados são lançados para os alunos. Desse modo, 

destacaremos aqui os relatórios que estão acessíveis somente por este meio.  

Relatório 2 - Alunos Regulares, Avaliação do Parecerista, Defesas Realizadas 

São três as opções de relatórios oferecidas por esta opção, veja na figura como gerar: 
 

 

 

 

Obs. 1: O relatório “1. Avaliação do Parecerista/Exame de Qualificação” exibe a matrícula do 

aluno, seu nome e cpf, o orientador, a data de ingresso, a situação atual do aluno, o tempo em 

dias de afastamento (se for o caso), a data de qualificação e o tipo de bolsa do aluno, caso ele 

possua.  

Obs. 2: O relatório “2. Defesas Realizadas” é semelhante ao relatório 13 opção “Alunos 

Concluintes”, todavia não exibe todas as informações daquele, mas, adicionalmente, mostra a 

área de concentração do aluno e a data de início e término (defesa).  

Obs. 3: O relatório “3. Acompanhamento dos alunos” exibe a lista os alunos com data de 

ingresso, bolsa se ele possuir, data da qualificação, situações como trancamento, prorrogação 

e afastamento, além de mostrar o tempo em meses transcorrido de curso. Este relatório 

ressalta os eventos tais como proficiência em língua, exame de qualificação e outros que 

estejam pendentes de conclusão pelo aluno.  

  

1. Selecionar o nível. 
2. Selecionar o polo. 
3. Indicar o ano. 
4. Selecionar o tipo de relatório desejado (veja nas 
observações abaixo o que cada um apresenta). 
5. Clicar em Imprimir. 

1 

3 

2 

5 

4 
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Relatório 4 – Relação de Alunos por Situação, Polo e Curso 

 

 

 

 

 

Obs. 1: O relatório listará em cada página os alunos em determinada situação. Exibirá também 
matrícula, cpf, data de nascimento, orientador, área de concentração, o índice de 
aproveitamento e a data de previsão de término do curso.  

Obs. 2: O controle do prazo dos alunos, bem como a identificação dos alunos em cada uma das 
situações possíveis dentro do curso (regularmente matriculado, prorrogado, trancamento, 
afastamento por doença ou maternidade e outros) é possível de verificar acessando 
Coordenadorias > Alunos > Verificação de Situações Especiais. Veja como obter essas 
informações no capítulo 7, item “7.4.1 Verificações de Situações Especiais” . 

 

Relatório 5 – Relação de Alunos por Orientador, Linha de Pesquisa e Situação 

 

 

 

1. Selecionar o nível. 
2. Selecionar o polo. 
3. Selecionar área (opcional). 
4. Selecionar situação do aluno (opcional, se não selecionado exibe todas). 
5. Clicar em “Estágio em Outra Instituição” para exibir alunos nessa condição. 
6. Indicar o período da consulta com dd/mm/aaaa. 
7. Indicar o ano e período de ingresso (opcional). 
8. Clicar em Imprimir. 

1 

3 

2 
8 

6 

7 

4 

5 

1. Selecionar o nível. 
2. Selecionar o polo. 
3. Selecionar linha de pesquisa(opcional). 
4. Selecionar situação do aluno (opcional, se não selecionado exibe todas). 
5. Selecionar orientador (opcional, se não selecionado exibe todos). 
6. Clicar em Imprimir. 

1 

3 

2 

6 

5 

4 
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Obs. 1: O relatório listará em cada página os alunos de determinado orientador e a “situação 

aluno” em que se encontra na data em que o relatório for gerado. Os alunos também são 

classificados por linha de pesquisa. 

 

Relatório 6 – Alunos Matriculados por Período e Tipo de Disciplina 

 

 

 

 

 

Obs. 1: Em cada página do relatório serão listados os alunos de determinada “situação aluno” 

e o tipo de disciplina nas quais se matricularam. Ao final de cada “situação aluno” é 

apresentado o total de alunos naquela condição. 

Obs. 2: O relatório 6 exibe os alunos matriculados por tipo de disciplina a partir da situação 

atual do aluno no ano período da pesquisa com total por situação.  Complementarmente, o 

relatório obtido em Coordenadorias > Verificações do Ano/Período > Alunos sem Matricula(s) 

é possível identificar quais os alunos que não fizeram matrícula em disciplinas no Ano/Período. 

 

Relatório 8 - Relação de Alunos Regulares Matriculados, Prorrogados Ano/Período 

O relatório listará nominalmente os alunos por ordem alfabética, indicando a situação 

(regularmente matriculado, prorrogado), com indicação dos créditos obtidos e a quantidade 

de créditos ainda não computados pelo fato de a disciplina associada estar sem conceito 

atribuído. 

 

 

1. Selecionar o nível (opcional, se não selecionado exibe todos). 
2. Selecionar o polo. 
3. Selecionar Ano/Período. 
4. Selecionar o tipo de disciplina (opcional, se não selecionado exibe todos). 
5. Selecionar situação do aluno (opcional, se não selecionado exibe todas em 
que há alunos naquele período). 
6. Clicar em Imprimir. 

1 

3 

2 
6 

5 

4 



Manual do Controle Acadêmico de Pós-Graduação - CAPG  
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Universidade Federal de Santa Catarina  
Atualizado em Setembro/2016 

93 

 

 

 

Se no momento da consulta o nível não for indicado, será apresentada primeiramente a 
relação de alunos do Doutorado seguida pela relação de alunos do Mestrado. 

 

Relatório 9 - Relação de Alunos com Defesa em Dissertação / Tese 

Apresenta a relação de alunos que defenderam durante o período indicado na consulta. 
O relatório informa a data da defesa, o índice de aproveitamento, o número de páginas do 
trabalho e se há registro de resumo e palavras-chave. 

É possível incluir no relatório o nome do orientador, a banca examinadora bem como o 
título, resumo e palavras-chave propriamente ditos. Para isso, basta selecionar os campos 
indicativos dessas opções. 

 

 

 

 
 

Se o nível não for selecionado, o relatório apresentará a lista de alunos em ordem 
alfabética, mesclando doutorandos e mestrandos.  
 

1.Selecionar o nível. 
2. Selecionar o polo. 
3. Indicar o ano e o período referentes aos dados do relatório. 
4. Clicar em Imprimir. 
000 

1 

2 

3 

4 

1.Selecionar o nível. 
2. selecionar o polo. 
3. Indicar o período da consulta, com 
inclusão da Data Inicial e Data Final. 

1 

2 

3 

7 

A seleção dos itens 4, 5 ou 6 não é obrigatória. Se 
selecionados,  apresentarão no relatório: 
4. por Orientador 
5. Título, Resumo e Palavras Chave  do trabalho. 
6. por orientador com os membros da banca. 
7. Clicar em Imprimir. 

4 
5 

6 
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Relatório 11 - Relação de Alunos por Ano de Entrada 

Este relatório identifica todos os alunos que ingressaram no ano indicado. Através dele é 

possível identificar a qualquer momento quem são os ingressantes de determinado ano. 

 

 

A coluna situação apresentada no relatório refere-se a atual situação do aluno. 

 

Relatório 12 - Relação de Alunos Bolsistas 

Relaciona os alunos bolsistas no período indicado bem como o tipo de bolsa, orientador, 
início e término da bolsa. O relatório permite que se classifique a lista de variadas formas, 
conforme detalhado abaixo: 

 

 

 

Obs.: A seleção dos itens 1, 3 a 9 apresentados acima é facultativa, visto que é possível obter o 
relatório selecionando apenas o Polo.  

1.Selecionar o nível; 
2. selecionar o polo. 
3.Selecionar o tipo de bolsa; 
4. escolher a situação da bolsa; 
5 e 6. indicar o período desejado ou a data da verificação; 
7. selecionar o aluno; 
8. selecionar o orientador. 

9. É possível escolher a classificação       
    dos dados no relatório, por: 
    - Tipo de bolsa; 
    - Orientador; 
    - Data de Início; 
    - Data de término. 
10. Clicar emImprimir. 

1 

7 

8 

10 

6 

2 

3 

4 

5 

9 

1 

2 
3 

4 

5 

1.Selecionar o nível; 
2. selecionar o polo; 
3. selecionar a situação do aluno (opcional, pois se não for selecionada listará 
todos os alunos com data de início no ano indicado e a atual situação do aluno); 
4. indicar o ano de ingresso; 
5. clicar Imprimir. 
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Relatório 13 – Relatórios de apoio ao Coleta 

Estes relatórios facilitam o levantamento dos dados a serem lançados e conferidos no 
Sucupira. 

 

 

 

 

 

 

Obs. 1: Ao selecionar no item 4 a opção “Alunos Regulares” o relatório exibirá o quantitativo 
de alunos regulares do programa no dia em que o relatório for gerado. Ou seja, alunos 
regulares são os alunos com Situação Aluno no CAPG como “regularmente matriculado”, 
“prorrogação”, “trancamento”, “afastamento doença”, “afastamento maternidade”, “aluno 
convênio”,  “prazo expirado”. Alertamos que o CAPG não guarda status de datas passadas, 
desse modo o relatório 13, item 4, opção “Alunos Regulares” é sempre um espelho da 
“situação aluno” do dia atual em que o relatório for gerado. 

Obs. 2: Enquanto o relatório 13, item 4, opção “Alunos Regulares exibe a totalização dos 
alunos do dia atual, o relatório 21 identificará cada um dos alunos e suas condições de bolsista 
ou não, prorrogado, trancado, em afastamento doença ou maternidade, com ou sem bolsa, 
etc; e ao final do relatório é apresentado a totalização de cada uma dessas condições. 

Obs. 3: O relatório de Alunos Concluintes (item 4 da figura acima) apresenta uma relação de 
alunos concluintes com o número de matrícula, o nome e cpf do aluno, a linha de pesquisa, o 
nome do orientador, o tempo de conclusão do curso em meses, o tempo em meses de bolsa 
recebido pelo aluno, além de outras informações. 

  

  

1 
6 

2 

3 

1.Selecionar o nível (opcional); 
2. selecionar o polo. 
3. escrever o ano. 
4. selecionar o tipo de relatório; 
5. selecionar a opção de relatório (opcional).  
Ao selecionar o item 4 sem indicar uma opção do item 5 o relatório exibirá somente totais. 
6. clicar imprimir. 

4 5 
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Relatório 14 – Relação de Alunos no Limite do Prazo 

Este relatório exibe a lista de alunos cujo prazo de conclusão do curso está expirado ou 

prestes a expirar, provocando uma ação do PPG de comunicação ao aluno quanto as suas 

possibilidades de término ou desligamento do curso. Este relatório é o mesmo que o sistema 

gera automaticamente para a secretaria a cada início de mês.  

 

  

Obs. 1: O “Relatório 16 – Controle de prazo Final dos Alunos Regulares” também exibe a 

relação de alunos regularmente matriculados, prorrogados, em afastamento doença e 

maternidade, trancados, alunos pós-doutorandos e alunos convênio com seu prazo vencido ou 

a vencer, contudo é possível selecionar a data da verificação e o prazo em dias do, ou para o, 

vencimento. Todavia este relatório não possui o e-mail e o nível de cada aluno. 

Obs. 2: Outro meio possível para identificar os alunos em situações especiais no programa é 

acessando Coordenadorias > Alunos > Verificações de Situações Especiais. Para visualizar a 

situação de cada um dos alunos não é necessário indicar nível, nem a situação. Basta clicar em 

consultar e/ou imprimir. 

 

 

 

 

1 

2 

1.Selecionar o programa e a lista de alunos aparecerá abaixo; 
2. Clicar em imprimir caso seja necessário. 
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Relatório 15 - Alunos com Eventos Obrigatórios Pendentes – COM E-MAIL 

Relaciona, por aluno, os eventos obrigatórios (tais como proficiência em línguas, 

qualificação do projeto, publicação de artigo, entre outros) ainda não realizados, com 

indicação de seu e-mail para contato. 

 

 

 

Obs.: O relatório 15 é mais completo, se os prazos de realização dos eventos de conclusão 

estiverem lançados na janela referente ao regimento no CAPG (vide neste manual capítulo 1, 

item 1.3 Registro de Regimento). 

 

Relatório 18 – Pedidos (internet) de matrículas e resultados  

Relaciona, por aluno, os pedidos e cancelamentos de matrícula em disciplina realizados 

pela internet e o resultado após avaliação da secretaria do programa. 

 

 

 

 

A relação completa de alunos que fizeram o pedido de matrícula em disciplinas pela 

internet pode ser extraída com a indicação do ano período e clicando no botão "Imprimir", 

sem a necessidade de indicação do nível e do aluno. 

1.Selecionar o nível; 
2.Selecionar o aluno; 
3. escolher o evento obrigatório; 
4. Clicar em Imprimir. 
A relação completa de alunos com os eventos obrigatórios pendentes pode ser extraída com o 
simples aperto do botão "Imprimir", sem a necessidade de seleção dos itens 1 a 3. 
 

1 

2 

4 

3 

1.Selecionar o nível (opcional); 
2.Selecionar o Ano/Período; 
3. escolher o aluno (opcional); 
4. Clicar em Imprimir. 
 

2 

3 

4 

1 
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Relatório 19 - Relação de Alunos por Disciplina no Período – COM E-MAIL 

Apresenta os alunos matriculados em cada disciplina oferecida no período, com 

indicação do nível, programa de pós-graduação (indicação útil nos casos em que o aluno que 

cursa a disciplina pertence a outro Programa) e e-mail do aluno. 

 

 

 

Para visualizar a relação dos alunos em todas as disciplinas oferecidas no período, 

efetuar a impressão sem selecionar o código de disciplina - item 4. 

Relatório 20 – Totalização de Alunos 

 

 

 

 

Obs.: Os dados obtidos no relatório 20 para a opção “Quantitativo de Alunos Regulares, 

Prorrogados e Trancados Vigentes” serão sempre de alunos regulares que ainda não 

concluíram o curso. Todavia, o relatório gerado quando indicado um “Intervalo Ano” faz um 

levantamento dos alunos naquele período, exceto para as colunas que apresentam asterisco, 

cujo dado evidenciará a situação do aluno no período atual. Ou seja, se o intervalo selecionado 

for 2013 até 2013, o relatório exibirá os alunos ingressantes naquele período, que estavam 

matriculados em disciplinas naquele período, que concluíram naquele período, mas os 

prorrogados e trancados serão os alunos daquele período que estejam na data de emissão do 

relatório na condição de prorrogado ou trancado.  

1.Selecionar o nível; 
2.Selecionar o polo; 
3. indicar ano e período; 
4. selecionar o código da disciplina; 
5. Clicar em Imprimir. 

1 

2 

3 

5 

4 

1. Selecionar “Quantitativo de Alunos Regulares, 
Prorrogados e Trancados Vigentes”; 
4. clicar em Imprimir. 
Este relatório apresentará as mesmas informações que o 
relatório 13, opção alunos regulares, só que com uma 
classificação diferente.  

1. Indicar o período; 
2. Selecionar “imprimir totais (Alunos 
Matriculados)”; 
4. clicar em Imprimir. 

4 
3 

1 

2 
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Relatório 21 - Diagnóstico de Alunos por Curso 

Apresenta a situação do aluno - se regular, prorrogado, trancado ou convênio, bem 

como a indicação dos que possuem bolsa ou vínculo empregatício. Este relatório é emitido em 

arquivo.csv, o que permite a manipulação dos dados de acordo com a necessidade do 

programa. No final do relatório visualiza-se o total de alunos por situação. 

 

 

 

 

 

Obs. 1: Para abrir o relatório em excel sugere-se copiar o endereço que aparecerá no campo 

Local/Nome; depois acessar o excel e clicar em abrir como se fosse localizar um arquivo que se 

deseja abrir. Nesta janela “ABRIR” copiar o endereço no campo “nome do arquivo”  e em 

seguida clicar em abrir. 

Obs. 2: Para evitar a perda de dados e de formatações, é fundamental que o arquivo “.csv” 

seja salvo em outro formato (".xls" ou ".xlsx", por exemplo), antes de qualquer modificação ou 

edição. 

Obs. 3: Todo aluno regular do programa deve estar matriculado em alguma disciplina. A partir 

deste relatório é possível verificar os alunos que não possuem matrícula e que devem ser 

orientados a fazer matrícula para não perderem seu vínculo com a Universidade. Esses alunos 

são identificados com um asterisco no relatório a esquerda da linha em que aparece seu nome, 

antes do número que indica sequência no relatório, coluna Seq. 

Obs. 4: Este relatório não exibe os pós-doutorandos. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1.Selecionar o nível; 
2.a data de verificação vem preenchida automaticamente com a data atual, podendo ser modificada; 
3.selecionar o aluno. Para visualizar todos, não efetuar a seleção; 
4.clicar em Imprimir para obter o relatório em formato convencional do CAPG; ou  
5. clicar no botão Arquivo.csv que é uma outra alternativa de relatório. Ao invés de clicar no item 4 
pode-se  selecionar  Arquivo.csv que  salvará o relatório em arquivo .csv na pasta sistufsc localizada 
no diretório C: . 
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7.2. RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO SEÇÃO DISCIPLINAS 
 
Abaixo segue exemplo da consulta de relatório disponível na Seção Disciplinas. 

Relatório 1 – Lista de Frequência 

 

 

 

 

 

Obs.: Para visualizar a lista de frequência de todas as disciplinas do período, basta cumprir os 
itens 2, 3 e 6 indicados na figura acima que o relatório abrirá uma lista de frequência por 
página. Se necessário é só imprimir ou salvar em .pdf. 

 

Relatório 2 – Relatório Final por Disciplina 

Apresenta a lista de alunos por disciplina, assim como a lista de frequência, contudo 

mais direcionado a atribuição do conceito. Este relatório também exibe a ementa da disciplina. 

 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 

1. Selecionar o nível. Ainda que selecionado o nível o relatório exibirá os alunos de todos 
os níveis matriculados na disciplina; 
2. selecionar o período; 
3. selecionar o polo; 
4. selecionar a disciplina, caso seja necessário indicar uma em específico, ou se desejar 
pule essa opção para imprimir todas. 
5. clicar em “Separar por nível”  se for necessário separar os doutorandos dos mestrandos 
no relatório, caso contrário o relatório listará em ordem alfabética todos os alunos. 
6. clicar em imprimir. 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Selecionar o nível. Ainda que selecionado o nível o relatório exibirá os alunos de todos os 
níveis matriculados na disciplina; 
2. selecionar o polo; 
3. indicar o ano/período; 
4. selecionar a disciplina, caso seja necessário indicar uma em específico, ou se desejar pule 
essa opção para imprimir todas. 
5. clicar em Imprimir para obtenção dos dados em formato de relatório. 
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Obs.: Para visualizar o relatório final por disciplina a lista de frequência de todas as disciplinas 

do período, basta cumprir os itens 2, 3 e 6 indicados na figura acima que o relatório abrirá uma 

lista de frequência por página. Se necessário é só imprimir ou salvar em .pdf. 

 

Relatório 3 – Quantidade de Alunos por Disciplinas por Período 

Apresenta quantitativo de alunos matriculados por disciplina oferecida por período.  

 

Obs.: A partir deste relatório é possível verificar se a disciplina está computando para o PAAD 

do docente ministrante da disciplina. Salientamos, que conforme Memorando Circular n. 

16/2015/PROPG as disciplinas com até 3 estudantes não são consideradas no cômputo da 

carga didática semanal média de 8 horas/aulas dos docentes ministrantes. Já as disciplinas 

com 4 ou mais alunos por disciplina, as horas/aulas são computadas para a carga didática 

semanal do docente, limitada a média de 8 horas/aulas. 

 

Relatório 4 - Disciplinas por Alunos 

Lista os alunos que ainda não concluíram o curso e que fizeram a determinada disciplina, 

informando ainda o ano e período em que foram matriculados e conceito, caso já tenha sido 

atribuído conceito. 

1. Selecionar o nível somente se desejar saber quantos aluno só de um nível. Se desejar saber 
de todos os níveis não selecionar. 
2. selecionar o polo; 
3. indicar o ano/período; 
4. clicar em “Consultar”. 
5. clicar em “Imprimir” para obtenção dos dados em formato de relatório. 
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O relatório impresso lista as disciplinas por ordem alfabética, apresentado uma 

disciplina por página. Já a consulta mostra as informações na tela inicialmente de forma 

aleatória, mas possibilita sua ordenação por ordem alfabética de disciplina ou de aluno e 

também a sequência por ano. Para tanto, clicar no título da coluna referente à qual se 

pretende ordenar. 

 

7.3. RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO SEÇÃO PROFESSORES 
 

Relatório 1 - Relação de Disciplinas Ministradas pelo Professor 

 

 

 

 

1. Selecionar a disciplina; ou 
2. selecionar o aluno; 
3. Clicar em Consultar para visualização das informações na tela (item 5); ou 
4. clicar em Impressão para obtenção dos dados em formato de relatório. 
Caso o relatório desejado seja de todas as disciplinas e todos os alunos basta clicar em 
consultar, depois clique sobre o título da coluna “Disciplina” ou “Aluno” para ordenar por 
um dessas opções . É possível também Imprimir, porém somente ordenado por disciplina. 

 

1 

3 

2 

5 

4 

1 

2 3 

4 

1. Selecionar o docente; 
2. indicar o intervalo do ano período desejado (ex.: 2015/1 até 2016/2); 
3. Clicar em “Imprimir todos os cursos” caso desejado um relatório com as disciplinas de 
outros programas de pós-graduação em que o professor foi ministrante. 
 4. clicar em “Imprimir” para obtenção dos dados em formato de relatório. 
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Relatório 2 - Declaração de Disciplinas Ministradas e Orientados 

Oferece três tipos de declaração relacionadas ao professor, gerados de forma 
independente:  

� disciplinas ministradas, por ano e período, podendo ser exibida de todos os cursos 
de pós-graduação em que o docente atua;   

� orientados, com exibição do nível, data fim ou data término da orientação; 
� bancas de mestrado, doutorado e qualificação. 

 

 

 

 

 

 

Obs. 1:  As declarações são datadas com o dia de sua extração do sistema. 

Obs. 2: Este relatório identifica não somente os orientandos, mas também coorientandos de 
determinado docente no período selecionado. 

 

  

1 

2 

1.Selecionar o professor 

Declaração das Disciplinas Ministradas 
pelo Professor: 
2. Indicar o período de tempo desejado. 
Obs.: Para a obtenção de todas as 
disciplinas já ministradas pelo professor, 
deixar estes campos em branco; 
3. clicar em DECLARAÇÃO. 

 

3 

Declaração de 
Orientados  
por Professor: 
4. Indicar o ano (início e 
fim para fins de 
relatório); 
5. clicar em DECLARAÇÃO. 

4 

5 

Declaração das bancas em que 
o Professor participou: 
6. Indicar o ano (início e fim 
para fins de relatório); 
7. clicar em DECLARAÇÃO. 

 

 

6 

7 
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Relatório 3 – Atestado de Disciplina Ministrada por Aluno de Pós-Doutorado 

O pós-doutorando do programa que tem em seu plano de trabalho a previsão de 
ministração de disciplinas, pode obter atestado da(s) disciplina(s) ofertadas através deste 
relatório 3. Os pós-doutorandos costumam pedir a emissão desses atestados para utilização 
em concursos públicos e comprovações de horas de atuação acadêmica. 

 

 

 

 

 

7.4. GERENCIADOR DE RELATÓRIOS 
 

Em "Coordenadorias" > "Gerenciador de Relatórios", o sistema apresentará a janela 

abaixo com a relação de vários relatórios. Uma parte desses relatórios apresenta informações 

que podem ser obtidas através dos relatórios vistos anteriormente neste capítulo, todavia 

selecionamos alguns exemplos de consultas únicas por este meio. 

1 

2 

3 

4 

1. Selecionar o professor que neste caso é o pós-doutorando; 
2. selecionar o Ano/Período (opcional); 
3. selecionar a disciplina (opcional); 
4. clicar em “Imprimir”. 
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Obs.1: Na aba “Colunas” é possível ver as informações que compõem cada um dos relatórios. 
Basta selecionar em Query o relatório e em seguida clicar na aba “Colunas”. 
 
Obs. 2: Alguns relatórios precisam ter seus parâmetros alterados, na aba “Parâmetros”, para 
que os dados sejam os atuais. 
 
 
  

1 

2 

1.Selecionar o tipo de relatório em “Query” . 
2. Clicar em imprimir. 
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Relatório  – Relação de Alunos para Eleição por Centro de Ensino 

7.4.1  

 
 
 

 
Obs.1: Este relatório lista o nome de todos os alunos e espaço para assinatura, além do nível, 
do nome do programa no qual tem vínculo e o número de matrícula. 
  

1 

2 

 

1.Selecionar o tipo de relatório em “Query” 
conforme indicado na figura. 
2. Clicar em imprimir. 
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Relatório  – Relação de Disciplinas na Graduação (Sucupira) 
 

 
 
 

 
Obs.1: Este relatório oferece informações necessárias ao preenchimento do Sucupira. Através 
deve é possível verificar o número de disciplinas que o docente credenciado no programa 
ofereceu na graduação. 
 
  

1 

2 

1.Selecionar o tipo de relatório em “Query” 
conforme indicado na figura. 
2. Clicar em imprimir. 
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Relatório  – Relação de Alunos com Dados para a Plataforma Sucupira 
 

 
 
 

 
Obs.1: Este relatório oferece informações necessárias ao cadastro dos alunos no Sucupira. 
Através deve é possível obter os dados (CPF) de alunos de outros programas que tenham 
participado de alguma produção intelectual no seu programa.  
 
 

 
7.5. OUTROS RELATÓRIOS E DOCUMENTOS 

 
Além dos relatórios de gestão disponíveis em "Consulta/Relatórios", o CAPG oferece 

outros tipos de agrupamento de dadosque têm como intuito auxiliar a gestão das informações 

acadêmicas dos Programas, a seguir apresentados. 

 

7.5.1 Verificações de Situações Especiais 

Em "Alunos" > "Verificação de Situações Especiais" é possível imprimir um relatório com 

a situação dos alunos bem como se alterar essa situação. 

O relatório informa, a partir da data de verificação indicada, o número de dias que 

faltam para a situação do aluno expirar, os prazos já vencidos e a data fim da situação. A partir 

dessa janela é possível fazer a alteração das situações dos alunos cujo prazo está vencido ou a 

situação foi alterada por algum outro motivo. 

1 

2 

1.Selecionar o tipo de relatório em “Query” 
conforme indicado na figura. 
2. Clicar em imprimir. 
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A informação pode ser obtida na tela ou em forma de relatório. 

 

 

 

O relatório impresso lista os alunos por ordem alfabética com a data término da 

situação e a contagem dos dias que faltam para expirar ou já expirados. Aqueles que estiverem 

expirados precisarão ser alterados para uma nova situação. Veja detalhadamente no capítulo 

5, item 5.8.1 Atualização do status dos aluno em situação especial vencida, como alterar a 

situação.   

As “Situações Aluno“ que podem ser consultadas são as seguintes: Afastamento Doença, 

Afastamento Maternidade, Aluno Convênio, Estágio em outra Instituição, Prazo Expirado, 

Prorrogação, Regularmente Matriculado e Trancamento.    

A consulta na tela, por sua vez, pode ser classificada por nome, data ou situação. Para 

tanto, clicar no título da coluna referente à qual deseja ordenar.  

 

7.5.2 Pendências Emissão do Diploma 

Em "Alunos" > "Pendências Emissão do Diploma" é possível imprimir relatórios para 

acompanhamento dos casos dos alunos que já concluíram o curso, mas com diploma sem 

emissão. 

1.Selecionar o nível. 
2. A data de verificação vem preenchida automaticamente com a data 
atual, podendo ser modificada; 
3. selecionar a situação a ser consultada. 
4. Clicar em Consultar para visualização das informações na tela; ou 
5. clicar em Imprimir para obtenção dos dados em formato de relatório. 

 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO 
6.clicar na célula e selecionar a 
nova situação do aluno;
7. clicar em Confirmar. 
 

7 
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São oferecidas três opções de relatórios, selecionáveis no campo "tipo de pendência". 

São elas:  

� Multa em aberto - alunos que entregaram a versão final à BU e que têm multa a ser 
paga; 

� Não entregou versão na BU - alunos que ainda não entregaram a versão final na 
Biblioteca. Este relatório mostra a data da defesa e a data fim de prazo para a 
entrega na BU; e  

� Emissão do Requerimento - já tiveram o requerimento expedido, e se o processo 
administrativo já tiver sido entregue ao DAE estão aguardando registro do diploma.  

 

Pode-se selecionar uma das opções e clicar em imprimir. Se não for selecionada 

nenhuma das opções, ao clicar em imprimir o sistema gerará num mesmo relatório todos os 

alunos do programa que estejam em uma destas condições. 

A Resolução Normativa n. 06/CC/2011 de 25 de setembro de 2011 passou a valer a 

partir de sua publicação que ocorreu em 27/09/11. Desde então os alunos que atrasam a 

entrega da versão final do trabalho (dissertação/tese) na BU pagam multa diária de R$ 5,00 se 

mestrando e R$ 8,00 se doutorando. Deste modo é importante monitorar o relatório de “Não 

entregou versão na BU”, pois neste relatório mostra os prazos que os alunos têm. Outra ação 

importante é dar ciência aos alunos do prazo e da multa diária a ser paga em caso de atraso.  

  

4  

5  2   

1.Selecionar o nível. Isto é opcional. Se não selecionar mostrará todos os níveis; 
2. selecionar o tipo de pendência. Item opcional. Se não for selecionada mostra 
todos os tipos de pendência; 
3. selecionar o aluno. Item também opcional.  
4. Clicar em Consultar para visualização das informações na tela;  
5. clicar em Imprimir para obtenção dos dados em formato de relatório. 

 

1  

3   
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7.5.3 Verificações do Ano / Período 

O item "Verificações do Ano/Período" oferece 5 diferentes relatórios de 

acompanhamento do aluno, descritos a seguir. 

 

Disciplina com Aluno sem Conceito - possibilita a consulta, por disciplina, dos alunos que ainda 

não possuem conceito atribuído no período. A consulta também pode ser feita por professor, 

caso em que são listados na tela todos os seus alunos sem conceito. 

Alunos sem Matrícula- lista os alunos regularmente matriculados ou prorrogados que não 

possuem matrícula no período indicado. A consulta pode ser feita na tela ou pode-se imprimir 

um relatório. 

Alunos sem Conceito em Disciplina(s) - similar à consulta anterior, apresenta a relação de 

todos os alunos do Programa com as respectivas disciplinas em que não possuem conceito no 

ano período pesquisado. 

Pedidos não Efetivados - permite a visualização dos alunos e respectivas disciplinas em que 

possuem seu pedido de matrícula em disciplina ou cancelamento pela internet ainda sem 

avaliação pela secretaria. 

Disciplinas do Aluno no Período - apresenta a(s) disciplina(s) em que cada aluno está 

matriculado no período indicado. 

Disciplinas em Outro(s) Programa(s)– apresenta dois tipos de relatórios. Um com a(s) 

disciplina(s) em que alunos do programa estão cursando em outros programas da UFSC. O 

outro com alunos de outros programas que estão cursando disciplina no programa. 


