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2.3. GERAR DISCIPLINAS DO PERÍODO 
 

Para oferecer disciplinas no período, antes é necessário registrar o cronograma deste 
mesmo período. Feito isso, acesse o CAPG, clique em Coordenadorias > Disciplinas > Gerar 
Disciplinas do Período e siga as orientações descritas abaixo: 
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INCLUSÃO DE DISCIPLINA 
4. Clicar em “Busca Disciplina Ano Anterior” ou “Busca Disciplinas do Currículo” e as disciplinas serão listadas na tabela 
abaixo; 
5. na coluna “Sel?” selecione as disciplinas que serão oferecidas no próximo período; 

5.1  na coluna “Situação”, na célula referente à disc. deve-se selecionar “Normal” se  disc. oferecida para alunos 
regulares e em disc. isolada; 
5.2 na coluna “Vgs”, na célula referente à disc. deve-se indicar o n° de vagas disponíveis na disc. (geralmente de acordo 
com o número de cadeiras da sala de aula) para que seja possível controlar o n° de alunos matriculados na disc.; 

6. clicar em confirma. 

INCLUSÃO DE PROFESSORES 
7. Após ter cumprido os passos 1 a 6 desse procedimento, é possível indicar o professor da disciplina, clicando na célula 
cinza correspondente à linha da disciplina cujo professor será informado; 
8. clicar em “Inclui Linha”; 
9. na linha incluída: selecionar “S” se o prof. for o responsável pela disciplina ou “N” se não for; selecionar o prof. (o Cód. 
Prof. aparecerá). Escrever o n° créditos sob a responsabilidade deste prof.  (se não for n° inteiro usar vírgula). Repetir os 
passos 8 e 9 se a disciplina tiver mais profs. como ministrantes da mesma disciplina. O CAPG aceita um único prof. como 
sendo o responsável. 
10. clicar em confirma. Repetir os passos 7 a 10 para cada uma das disciplinas do período.  

INCLUSÃO DE HORÁRIO E LOCAL 
7. Após ter cumprido os passos anteriores, é possível lançar o horário de cada disciplina clicando na célula cinza 
correspondente a linha da disciplina na listagem de disciplinas confirmadas; 
11. clicar em Inclui Linha; 
12. na linha incluída: escrever o número correspondente ao dia da semana (ex.: 2 = segunda-feira), hora de início e hora de 
término no formato hh:mm e local (ex.: CCE, Bl. A, Sl. 102).  Essas informações são exibidas para o aluno no CAPG on line 
quando for solicitar sua matrícula.  
13. clicar em Confirma. 
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5.1 5.2 

1. Selecionar o nível; 
2. indicar o Ano/Período; 
3. selecionar o polo. 
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Obs. 1: Uma mesma disciplina oferecida para os dois níveis (Mestrado e Doutorado) pode ser 

oferecida para cada nível com o mesmo código, não sendo necessário cadastrar códigos 

diferentes para níveis diferentes. 

Obs. 2: A informação das horas de trabalho do professor são registradas no PAAD - 

Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes a partir da associação de 

professores às disciplinas. É possível conferir o PAAD pelo link: https://paad.sistemas.ufsc.br 

clicando no botão consulta que fica no canto superior direito da janela. 

Obs. 3: Para a disciplina estágio docência não é necessário registrar horário e professor. 

Independente de quem é o professor responsável pela disciplina estágio docência quando ela 

é gerada para o período, o professor que aparecerá no histórico de cada aluno matriculado 

será sempre o seu orientador. 

Obs. 4: As disciplinas precisam ter, na coluna “Resp.” da seção Professores, um “S” para que 

sejam listadas em disciplinas disponíveis para matrícula, tanto pela Internet quanto na 

Secretaria. 

Obs. 5: Nesta janela “Gerar Disciplinas do Período”, é possível obter relatório das disciplinas 

oferecidas no período indicando o período e o polo, clicando em consultar e em seguida 

clicando em imprimir. 

Obs. 6: Convidado externo ao programa, que for participar na ministração de disciplina, não 

precisa ser credenciado para ser registrado como professor da disciplina, basta registrá-lo 

como professor externo (vide como fazer no item 5.11.2 do Capítulo 5). No registro da 

disciplina no período este professor não poderá ser o responsável por ela, sendo necessário ter 

um professor credenciado como responsável, ainda que os créditos para ele seja zero. 

 

Obs. 7: Caso um professor registrado no CAPG como responsável pela disciplina deixe de ser 

responsável; para tirá-lo dessa condição deverá ser alterado seu nome pelo nome do novo 

responsável. Dessa forma clicar na célula com o nome do antigo docente e selecionar o novo 

docente. Depois basta clicar em confirmar. 

 

Obs. 8: O cancelamento de uma disciplina oferecida é feito alterando-se a “Situação” na linha 

correspondente a disciplina da janela “Gravar disciplinas para o próximo período”. Trata-se de 

selecionar, na célula relacionada ao item 5.1 da imagem acima, a opção cancelada e depois 

clicar em confirmar. A disciplina cancelada não mais aparecerá no histórico do aluno e no 

PAAD dos professores que ministravam a disciplina, independentemente de ser responsável 

pela disciplina ou não. Se o cancelamento ocorrer após o fechamento do PAAD o 

Departamento deverá capturar novamente as informações das atividades docentes para 

solicitar a atualização do PAAD, pois PAAD e CAPG não possuem compartilhamento 

automático de informações. 

 

 

 

  


