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8. CADASTRO DE ALUNOS ANTIGOS 

Este procedimento visa ao cadastramento de antigos alunos titulados que tenham ingressado antes 

de 2005 e que ainda não estejam cadastrados no CAPG. 

 

a. No CAPG, clicar em Coordenadorias> Cadastramento de Alunos Antigos. 

 

 

  

Clicar em 

“Inscrição/Aprovação” 

para iniciar cadastro 

de alunos titulados, 

ingressantes no 

mestrado ou 

doutorado antes do 

ano 2005 
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b. A partir da tela que abrirá ao clicar em “Inscrição/Aprovação” deve ser cadastrado o aluno, como 

é feito no caso de novos alunos. 

b.1. O campo “Data inscrição” deve ser preenchido com a data em que o aluno ingressou no 

curso. Ressaltamos que já o número de matrícula será gerado a partir da data informada 

no campo “Data início”. 

b.2 O registro de bolsa, quando aluno bolsista, deve ser inserido como se faz para os alunos 

regulares atuais, clicando em “Bolsa”, no canto direitoda tela “Cadastramento de Alunos 

Antigos”. 

  

 

 

 

 

 

 

  

1. Preencher todos os dados deste formulário observando que a “Data 

Inscrição” deve ser a data antiga de ingresso; 

2. O número da matrícula e o número de inscrição serão gerados a partir da 

“Data Início” - data de início do primeiro período no curso 

3. Bolsas que o aluno possuiu também devem ser cadastradas. 

 

3 

1 

2 

2 
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c. Após a Inscrição/Aprovação, passa-se para os lançamentos do histórico clicando no botão 

“Geração Histórico”abaixo na tela “Cadastramento de Alunos Antigos” ou na opção “Atualização 

do Histórico” em “Coordenadorias” > “Cadastramento de Alunos Antigos”. 

c.1. Nos lançamentos do histórico devem ser incluídas todas as disciplinas e conceitos obtidos 

pelos alunos nos respectivos períodos em que aconteceram, inclusive se a disciplina foi 

validada. A validação de disciplinas externas à UFSC é feita pela opção “Obs. e 

Validação”no pé da tela “Cadastramento do Histórico de Alunos Antigos”. 

c.2. Se a disciplina interna não estiver disponível para seleção deve ser incluída clicando em 

“Disciplinas” também no pé da tela “Cadastramento do Histórico de Alunos Antigos”.  

 

 

Obs.: O professor orientador pode ser qualquer docente já cadastrado na UFSC (Aposentados, 

desligados ou atuais). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Incluir todas as 

disciplinas, conceitos, 

freqüênciado aluno, 

incluindo os estágios 

docência 

Se a disciplina interna 

não estiver entre 

aquelas para seleção 

insira a disciplina pelo 

formulário ”Disciplinas”  

Se a disciplina a ser 

validada for externa à 

UFSC, o registro deverá 

ser feito pelo formulário 

“Obs e Validação” 

Se a disciplina interna 

tiver sido validada, 

deverá ser registrado na 

coluna validação “V” 
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d. Após a “Geração do Histórico”, passa-se para os lançamentos da Tese ou Dissertação do aluno 

clicando em “Tese/Dissertação” abaixo na tela “Cadastramento de Alunos Antigos”.  Os dados da 

banca examinadora deverão ser lançados no formulário “Banca” à direita na tela “Tese e ou 

Dissertação dos Alunos”.  

 

 

 

 

 

 

  

Nesta tela inserir os dados da Tese 

ou Dissertação do aluno  

Clicar em “Banca” e incluir na tela 

que se abrirá os dados da banca 

examinadora 
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e. O próximo passo é o cadastramento dos eventos que devem ser incluídos no histórico.  Clicar em 

“Eventos” abaixo na tela “Cadastramento de Alunos Antigos” ou na opção “Eventos” em 

Coordenadorias >Cadastramento de Alunos Antigos. Importante ressaltar que os eventos 

cadastrados aqui não devem ser as proficiências em línguas, os exames de qualificação e a defesa 

da dissertação/tese.  

 

 

 

 

 

 

 

  

No formulário “Eventos dos Alunos” deverão ser incluídos eventos que 

devem constar no histórico com exceção das proficiências em línguas, 

qualificações e defesas. 
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f. Feitos os lançamentos referentes aos eventos, passa-se às situações especiais. Para isso, clicar em 

“Situações Especiais” abaixo na tela “Cadastramento de Alunos Antigos” ou na opção “Situações 

Especiais” em Coordenadorias >Cadastramento de Alunos Antigos.  

 

 

 

 

 

  

Neste formulário devem ser inseridas as situações como prorrogações, 

trancamentos, afastamentos e outras.  
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g. Feitos os lançamentos referentes às situações especiais, passa-se por fim aos eventos de 

conclusão. Para isso, clicar em “Eventos Conclusão” abaixo na tela “Cadastramento de Alunos 

Antigos” ou na opção “Eventos de Conclusão” em Coordenadorias >Cadastramento de Alunos 

Antigos.  

 

 

 

Ao final do cadastramento do egresso no CAPG, os dados do histórico devem ser fiéis àqueles que constam 

no histórico juntado ao processo de pedido de diploma na época em que o aluno finalizou seu 

curso,incluídas as informações extras que o CAPG atual exige. 

Obs. : Alunos titulados com data de ingresso após o ano 2000, que ainda não estejam no CAPG,  deverão 

ser cadastrados via procedimento regular.  

 

 

Neste formulário devem ser inseridasproficiências em línguas, 

qualificações e defesas necessárias à obtenção do título. 


