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1.4 DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DO PERÍODO 
 

Acessar o CAPG, Coordenadorias > Programa/Polos > Cronograma. Na janela que abrirá 
preencher os dados identificados na imagem.  

 

 
 
 

Obs. 1: O intervalo definido para Cancelamento será aquele em que o aluno poderá fazer 
cancelamento do pedido de disciplinas solicitadas via internet - equivale ao período de ajuste 
de matrícula, caso o programa utilize esse recurso. 

Obs. 2: A definição de cronograma é indispensável para que seja possível emissão de 
Atestados de Matrículas e Declarações a alunos via site e via CAPG.  

Obs. 3: O Campo Conceitos define o período em que devem ser lançados os conceitos obtidos 
pelos alunos nas disciplinas. Em breve será lançado módulo em que o docente poderá acessar 
o CAPG pela internet e digitar os conceitos aos alunos nesse período indicado no cronograma.  

Obs. 4: Durante as férias, especialmente no fim do ano, se houver cronograma do próximo 
período registrado, o CAPG liberará o atestado pela internet ao aluno que estava matriculado 
em alguma disciplina no período anterior. O atestado apresentará data (como regular) até o 
início das aulas do próximo período. O aluno que faz matrícula para o próximo período ainda 
que o período não tenha iniciado terá o atestado pela internet com data até o fim do período. 

Obs. 5: Somente é possível gerar disciplinas para o período se antes for incluído no CAPG o 
cronograma para este período. 
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1. Selecionar o nível (o cronograma deve ser cadastrado para cada nível);  
2. Selecionar o polo; 
3. Escrever Ano/Período;  
4. Indicar período letivo de aulas;  
5. indicar período de matrícula; 
6. indicar período de cancelamento de disciplinas;  
7. por fim, clicar em “Incluir”. 
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