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Editorial

Estamos iniciando uma nova fase na Universidade Corporativa do Transporte. Até o momento, 

implementamos projetos, desenvolvemos programas, aplicamos cursos e capacitações, 

com foco no desenvolvimento profissional. A gestão educacional sempre foi realizada com 

atenção, buscando transparência nos processos e confiabilidade de dados e informações.

Mas, no mundo, nada permanece estático. As mudanças tecnológicas contribuem para a 

evolução dos serviços prestados. E não podia ser diferente na UCT, que lança agora um 

sistema web para integrar informações e apoiar a gestão educacional.

Para que o PGA seja um sucesso, contamos com sua dedicação, apoio, sugestão e incentivo, 

até porque este é apenas o início de um expressivo processo de avanços que teremos no 

desenvolvimento de nossos profissionais, e você é um agente desta mudança!

Embarque nessa com a gente!

Ana Rosa Chopard Bonilauri 
Diretora da Universidade Corporativa do Transporte



3

Sumário

1. IntRodução ......................................................................................................................... 7

1.1. O Que é o PGA? ......................................................................................................................7

1.2. Requisitos para Acesso ao Sistema .................................................................................... 8

1.3. Quem Irá Utilizar o PGA? ...................................................................................................... 8

1.4. Níveis de Hierarquia no Sistema PGA ................................................................................ 10

1.5. O Que é Ação Educacional? .................................................................................................. 11

1.6. Parametrizações do Sistema ............................................................................................... 11

1.7. Programação de Turma ....................................................................................................... 12

1.8. Publicação de Avisos e Envio de Mensagens..................................................................... 12

1.9. A Importância dos Relatórios ............................................................................................. 13

2. utIlIzAção do SIStEmA ................................................................................................... 14

2.1. Acessando o Sistema .......................................................................................................... 14

2.2. O Usuário Foi Cadastrado, Porém a Senha Não Chegou .................................................. 16

2.3. Cadastro da Senha Definitiva (Primeiro Acesso ao Sistema) ........................................... 17

2.4. O Sistema Não Reconhece a Senha .................................................................................. 20

2.5. Esquecimento de Senha ..................................................................................................... 21

2.6. Troca de Senha do Sistema ................................................................................................ 22

2.7. O Que Cada Perfil Pode Realizar no PGA ........................................................................... 22

2.8. Guia Rápido ......................................................................................................................... 25

3. GEREnCIAmEnto dE uSuáRIoS ....................................................................................... 27

3.1. Cadastro de Perfil ............................................................................................................... 27

3.1.1. Inserir Perfil ............................................................................................................... 28

3.1.2. Listar Perfil.................................................................................................................. 31

3.1.4. Remover Perfil ........................................................................................................... 35

3.2. Perfil Administrador ............................................................................................................ 36

3.2.1. Inserir Perfil Administrador....................................................................................... 36

3.2.2. Listar Usuário ............................................................................................................. 41

3.2.3. Alterar Usuário Administrador ................................................................................. 42

3.2.4. Remover Usuário ....................................................................................................... 45

3.3. Cadastro de Entidade Parceira .......................................................................................... 46

3.3.1. Inserir Entidade Parceira ........................................................................................... 46

3.3.2. Listar Entidade Parceira ............................................................................................ 50

3.3.3. Editar Entidade Parceira ........................................................................................... 52



4

3.3.4. Remover Entidade Parceira ...................................................................................... 54

3.4. Cadastro de Cargo .............................................................................................................. 55

3.4.1. Inserir Cargo ..............................................................................................................56

3.4.2. Listar Cargo ............................................................................................................... 58

3.4.3. Editar Cargo ............................................................................................................... 60

3.4.4. Remover Cargo .......................................................................................................... 63

3.5. Cadastro de Área de Atuação ............................................................................................ 64

3.5.1. Inserir Área de Atuação ............................................................................................ 64

3.5.2. Listar Área de Atuação ............................................................................................. 69

3.5.3. Editar Área de Atuação ............................................................................................. 70

3.5.4. Remover Área de Atuação ........................................................................................ 72

3.6. Cadastro de Entidade Cliente ............................................................................................ 73

3.6.1. Inserir Entidade Cliente ............................................................................................ 74

3.6.2. Listar Entidade Cliente ..............................................................................................77

3.6.3. Editar Entidade Cliente ............................................................................................. 79

3.6.4. Remover Entidade Cliente ........................................................................................ 82

3.7. Perfil Coordenador Educacional ........................................................................................ 83

3.7.1. Inserir Coordenador Educacional ............................................................................. 84

3.7.2. Listar Coordenador Educacional ..............................................................................88

3.7.3. Editar Coordenador Educacional .............................................................................89

3.7.4. Remover Coordenador Educacional .........................................................................90

3.8. Perfil Docente ...................................................................................................................... 92

3.8.1. Inserir Docente .......................................................................................................... 92

3.8.2. Listar Docente ...........................................................................................................98

3.8.3. Editar Docente ........................................................................................................... 99

3.8.4. Listar Currículo Docente ..........................................................................................103

3.8.5. Editar Currículo Docente .........................................................................................104

3.8.6. Remover Docente ..................................................................................................... 107

3.9. Perfil Aluno .........................................................................................................................108

3.9.1. Aprovação de Cadastro de Aluno ............................................................................109

3.9.2. Cadastro de Aluno Por Outros Usuários ..................................................................113

3.9.3. Listar Aluno ...............................................................................................................118

3.9.4. Editar Aluno ...............................................................................................................119

3.9.5. Remover Aluno .........................................................................................................123

4. GEREnCIAmEnto dA ApREndIzAGEm........................................................................... 125

4.1. Parametrizações ................................................................................................................125



5

4.1.1. Inserir Questão de Múltipla Escolha .......................................................................126

4.1.2. Listar Questões ........................................................................................................130

4.1.3. Editar Questões .........................................................................................................131

4.1.4. Remover Questões ...................................................................................................134

4.1.5. Inserir Formulário de Reação ..................................................................................135

4.1.6. Listar Formulários ....................................................................................................138

4.1.7. Imprimir Formulário .................................................................................................139

4.1.8. Editar Formulários .....................................................................................................141

4.1.9. Remover Formulários ...............................................................................................143

4.1.10. Inserir Disciplina .......................................................................................................145

4.1.11. Listar Disciplina ........................................................................................................149

4.1.12. Editar Disciplina ........................................................................................................150

4.1.13. Remover Disciplina ...................................................................................................153

4.1.14. Inserir Recurso ..........................................................................................................154

4.1.15. Listar Recurso ........................................................................................................... 157

4.1.16. Editar Recurso ..........................................................................................................158

4.1.17. Remover Recurso ......................................................................................................161

4.2. Ações Educacionais ...........................................................................................................162

4.2.1. Inserir Curso .............................................................................................................163

4.2.2. Listar Curso .............................................................................................................. 172

4.2.3. Clonar Curso ............................................................................................................. 173

4.2.4. Editar Curso .............................................................................................................. 176

4.2.5. Remover Curso .........................................................................................................180

4.3. Criação de Turma ................................................................................................................181

4.3.1. Inserir Turma Definida ...............................................................................................181

4.3.2. Inserir Turma a Programar .......................................................................................189

4.3.3. Listar Turma ..............................................................................................................193

4.3.4. Cadastrar Agenda por Disciplina .............................................................................194

4.3.5. Clonar Turma............................................................................................................. 197

4.3.6. Cancelar Turma .........................................................................................................198

4.3.7. Editar Turma .............................................................................................................199

4.3.8. Remover Turma .........................................................................................................201

4.4. Aprovação de Turma .........................................................................................................203

4.5. Inscrição em Turma ...........................................................................................................204

4.5.1. Portfólio de Ações Educacionais ............................................................................204

4.5.2. Inscrição de Um ou Mais Alunos ............................................................................206



6

4.5.3. Inscrição de Aluno em Lote pelos Administradores ...............................................211

4.5.4. Status de Inscrição de Aluno ................................................................................... 217

4.5.5. Listar Inscrição de Aluno .........................................................................................218

4.6. Aprovação de Inscrição de Aluno ......................................................................................219

4.6.1. Aprovar Inscrição de Aluno em Turma ....................................................................219

4.6.2. Negar Inscrição de Aluno ........................................................................................ 222

4.6.3. Inscrição em Fila de Espera .................................................................................... 224

4.6.4. Trocar Aluno de Turma ............................................................................................ 227

4.7. Material Complementar....................................................................................................229

4.7.1. Inserir Material Complementar ..............................................................................229

4.7.2. Listar Material Complementar................................................................................235

4.7.3. Abrir Material Complementar ................................................................................. 237

4.7.4. Remover Material Complementar ..........................................................................238

4.8. Acompanhamento do Processo .......................................................................................238

4.8.1. Visualizar Agenda ....................................................................................................238

4.8.2. Inserir Alerta em Agenda ........................................................................................240

4.9. Avaliação de Aprendizagem ..............................................................................................241

4.9.1. Inserir Questão Discursiva ......................................................................................242

4.9.2. Inserir Questão Relacione ...................................................................................... 244

4.9.3. Inserir Formulário de Aprendizagem .....................................................................248

4.10. Encerramento de Turma ...................................................................................................251

4.10.1. Listar Controle de Aproveitamento do Aluno ........................................................252

4.10.2. Inserir Notas de Aluno ............................................................................................253

4.10.3. Inserir Frequência de Aluno ...................................................................................254

4.10.4. Editar Notas de Aluno ............................................................................................255

4.10.5. Editar Frequência de Aluno ...................................................................................256

4.10.6. Lançar Avaliação de Reação da Turma .................................................................. 257

4.10.7. Visualizar e Exportar Respostas Consolidadas das Avaliações de Reação ........259

4.10.8. Encerramento de Turma .........................................................................................260

5. mIdIAtECA .........................................................................................................................263

5.1. Produtos ............................................................................................................................263

5.1.1. Inserir Produtos .......................................................................................................263

5.1.2. Listar Produtos ........................................................................................................ 267

5.1.3. Editar Produtos .......................................................................................................268

5.1.4. Remover Produtos ................................................................................................... 270

5.1.5. Listar Portfólio de Produtos ................................................................................... 272



7

6. VISIBIlIdAdE dAS AçõES EduCACIonAIS E doS pRodutoS....................................275

6.1. Listar Histórico Educacional ............................................................................................ 275

6.2. Emitir e Imprimir Certificado ............................................................................................ 277

7. RElAtóRIoS do pGA ........................................................................................................279

7.1. Relatórios de Ações Educacionais ................................................................................... 279

7.1.1. Emitir Relatórios de Ações Educacionais ..............................................................280

7.2. Relatórios de Produtos ......................................................................................................281

7.2.1. Emitir Relatórios de Produtos ................................................................................282

8. puBlICAção dE AVISoS E EnVIo dE mEnSAGEnS ......................................................284

8.1. Publicação de Avisos ........................................................................................................284

8.1.1. Publicar Avisos .........................................................................................................284

8.1.2. Listar Publicação de Avisos ....................................................................................288

8.1.3. Editar Publicação de Avisos ....................................................................................289

8.1.4. Remover Publicação de Avisos ................................................................................291

8.1.5. Visualizar Avisos ......................................................................................................292

8.2. Envio de Mensagens ........................................................................................................293

8.2.1. Enviar Mensagens Para Alunos ..............................................................................293

8.2.2. Listar Mensagens .................................................................................................... 297



8

1. Introdução
Bem-vindo ao manual do PGA – Plataforma de Gestão de Aprendizagem! Neste guia você 
encontrará todas as informações necessárias para navegação no sistema.

Fique atento às informações aqui expostas. Elas são importantes para apoiar seu acesso à plataforma.

Esta apostila apresentará o passo a passo para navegar no sistema e realizar todas as ações 
disponíveis ao seu perfil de acesso, além de dicas e pontos de atenção que irão contribuir para a 
sua compreensão do PGA.

Boa leitura e boa prática!

1.1. o Que é o pGA?

O PGA – Plataforma de Gestão de Aprendizagem – é um sistema integrado, desenvolvido e 
customizado para o setor de transportes. Seu objetivo é apoiar a gestão das ações educacionais. 
Como administrador UCT, você terá acesso a todas as ferramentas necessárias para 
acompanhamento e coordenação dos projetos educativos. 

Com a plataforma, você ganhará mais agilidade na gestão, bem como controle de informações e 
de processos educacionais, além da possibilidade de gerar relatórios de treinamento, filtrados por 
sindicatos e empresas filiadas ao sistema. 

E não é só isso. O projeto do PGA é muito mais do que uma ferramenta de gestão. Ele foi 
elaborado em formato modular, ou seja, para ser implementado em etapas. O primeiro módulo 
disponibilizado, no qual você aprenderá a navegar com a ajuda deste manual, é o ambiente de 
gerenciamento dos processos de planejamento, execução e avaliação das atividades educacionais. 

Em breve ele contará ainda com os módulos de estruturas curriculares por competências – 
catálogos organizados por perfil, ambiente de ensino via web/e-learning, ambiente de autoria 
compartilhada e rede social (Gestão do Conhecimento). 

Agora que você já sabe que a Plataforma de Gestão de Aprendizagem veio para ficar e para 
transformar os processos educacionais do setor, continue atento ao manual e acesse o sistema!

1.2. Requisitos para Acesso ao Sistema

•  Internet.

•  Navegador de internet (todos, exceto Internet Explorer 6 ou Mozila Firefox 4).

•  Resolução de tela de 1024 x 768.
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1.3. Quem Irá utilizar o pGA?

Os usuários do sistema são: os administradores (o responsável pela UCT, o responsável pela 
entidade parceira e o responsável pela entidade cliente), os coordenadores educacionais, os 
docentes e os alunos.

Administrador uCt: é o principal gestor do PGA, responsável por toda a 
parametrização do sistema. É o representante da UCT; aquele que planeja, 
organiza e disponibiliza todas as ações educacionais ofertadas no PGA.

Entidade parceira: é uma empresa contratada pela UCT para fornecer ações 
educacionais ao setor. A entidade parceira pode oferecer serviços de docência 
e coordenação educacional para cada programa desenvolvido. A FGV, por 
exemplo, atuará no PGA através do perfil de Entidade Parceira, ao coordenar, em 
conjunto com a UCT, alguns processos do Programa Motorista Cidadão. 

Entidade Cliente: são as empresas do setor, parceiras da UCT na viabilização 
e gestão dos programas educacionais. Fazem parte deste perfil a Fetranspor 
(como área de Gestão de Pessoas), os sindicatos e as empresas filiadas. Cada 
Entidade Cliente precisa ter um administrador, que será o responsável por 
acompanhar todo o processo, podendo criar turmas para ações disponíveis, ou 
ainda inscrever alunos, aprovar inscrições e encerrar turmas no sistema.

Coordenador Educacional: é o responsável pelo controle qualitativo e 
pedagógico das ações educacionais. Este perfil só pode ser cadastrado como 
sendo vinculado a uma entidade parceira ou entidade cliente. Dentro de suas 
funções podemos destacar: cadastrar disciplinas; administrar agenda e carga 
horária do curso; definir docentes; ou ainda inserir material complementar.

docente: é a pessoa ligada à entidade parceira de ensino (e, em alguns casos, à 
entidade cliente) que ministrará o conteúdo de uma ou mais disciplinas de uma 
determinada ação educacional. No sistema, irá lançar as notas e frequência dos 
alunos, anexar materiais complementares, cadastrar questões para formulário 
de aprendizagem, além de poder se comunicar com os alunos.

Aluno: todos os profissionais do setor podem ser alunos e acessar o PGA por 
este perfil. No sistema, o aluno pode se inscrever em ações educacionais, 
acessar materiais didáticos, consultar seu histórico educacional, e até mesmo 
imprimir seu próprio certificado no fim do curso.
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AtEnção! Sua senha é pessoal e intransferível. Caso aconteça de você 
esquecer sua senha, é possível recuperá-la.

1.4. níveis de Hierarquia no Sistema pGA
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1.5. o Que é Ação Educacional?

Ações Educacionais são todas as iniciativas de capacitação e desenvolvimento que a UCT 
oferece aos profissionais do sistema Fetranspor. Estas ações podem se apresentar de diversas 
formas, como: curso, palestra, certificação, workshop e midiateca. Conheça mais sobre os 
tipos de ações educacionais:

• Curso: é a ação educacional mais comum para os projetos da UCT. Pode ser dividido 
em módulos, que funcionam de forma independente ou como pré-requisito, ou ainda 
ter apenas uma disciplina a ser cursada. Exemplos dessas ações são os programas 
Formação de Lideranças e Bilhetagem Eletrônica;

• Certificação: é a etapa final de um processo de capacitação, a qual indica que 
o profissional certificado está preparado para exercer determinada função ou 
atividade. A fim de obter o certificado, o participante precisa realizar uma avaliação de 
aprendizagem. Exemplo pode ser verificado no Programa Motorista Cidadão, em que 
os motoristas que concluem o curso estão aptos a participar da prova de certificação 
realizada pela FGV;

• palestra: é um evento realizado por um especialista sobre um tema específico, de curta 
duração. Como exemplo, temos o Ciclo de Palestras, que acontece mensalmente na UCT;

• Workshop: semelhante ao curso, porém com objetivos diferentes, o workshop é uma 
ação educacional que busca colocar em prática conceitos específicos. Um exemplo é o 
workshop Cargos e Carreiras, desenvolvido para os profissionais de Gestão de Pessoas 
do setor;

• midiateca: é o espaço, na Plataforma, no qual ficarão disponíveis conteúdos em diversos 
formatos, como livros, artigos acadêmicos, revistas, periódicos, vídeos, podcasts, entre 
outros materiais. O objetivo é estimular o autodesenvolvimento. 

1.6. parametrizações do Sistema

Para realizar certas ações no sistema, você, como administrador, precisa verificar se alguns 
parâmetros já foram inseridos previamente, ou seja, se alguns pré-requisitos foram atendidos, 
como perfil, cargo, área de atuação, disciplina, recurso, questões, formulários etc.

Antes de cadastrar uma Entidade Cliente, por exemplo, é necessário cadastrar o usuário 
administrador que será o responsável por ela, seu cargo e sua área de atuação.

Entretanto, para criar uma turma, é preciso,  antes, cadastrar a Entidade responsável por ela, 
as disciplinas, os recursos e as avaliações de reação que farão parte desta turma, bem como a 
ação educacional que ela representa (curso, palestra, certificação ou workshop).



12

AtEnção! Você cadastra um item de parametrização apenas uma 
vez! Se, por exemplo, você já criou uma disciplina específica que será 
utilizada em várias turmas, não precisará cadastrar novamente esta 
mesma disciplina.

1.7. programação de turma

De forma prática, o PGA permite que usuários administradores criem turmas com toda a 
programação previamente definida, assim como Turmas a Programar; ou seja, turmas que 
ainda não têm data de realização estabelecida, mas voltadas para  avaliar o grau de interesse 
das pessoas, possibilitando pesquisar local, docente e data ideais para programar um novo 
evento. É importante ressaltar que apenas o Administrador UCT tem acesso à funcionalidade 
Turma a Programar.

O docente é o responsável por atualizar o sistema, inserindo nele formulários de 
aprendizagem (avaliações que verificarão se o aluno compreendeu e assimilou o conteúdo), 
materiais complementares (vídeos, textos em artigos e demais materiais que apoiarão 
a aprendizagem nas aulas) e, também, frequências e notas. Isto é necessário para que, 
futuramente, seja possível o encerramento da turma.

Caso não sejam inseridos os dados necessários que definam a aprovação, ou não, do aluno, 
não será viável fazer o encerramento da turma. Com isso, o aluno não terá como imprimir seu 
certificado.

AtEnção! Você, como administrador UCT, também terá acesso a 
essas funcionalidades. No entanto, para garantir a descentralização do 
programa, é recomendado que o processo seja seguido e obedecido por 
todos os agentes, com cada perfil assumindo seu papel no sistema.

1.8. publicação de Avisos e Envio de mensagens

A Publicação de Avisos é uma funcionalidade restrita apenas aos Administradores UCT. Estes 
avisos ficam disponíveis na página inicial da plataforma, sendo visualizados por todos os 
usuários, e têm como objetivo divulgar informações que sejam comuns a todos, como a 
viabilização de uma nova ação educacional.

Os administradores da plataforma (UCT, entidade cliente, entidade parceira, docentes e 
coordenadores educacionais) podem enviar mensagens para os demais usuários do sistema, 
sem necessidade de recorrer a uma base de dados ou de digitar cada endereço eletrônico.
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 O objetivo desta funcionalidade é alertar os alunos sobre mudanças na programação das 
aulas, inserção de materiais complementares, entre outros assuntos.

dICA! A comunicação deve ser clara, objetiva e concisa, a fim de 
evitar ruídos e desentendimentos. Lembre-se! Nem sempre aquilo que 
queremos dizer é o que o receptor da mensagem irá entender. 

AtEnção! Para que a comunicação seja efetiva, é fundamental que cada 
usuário informe, no momento do cadastro, um e-mail válido de acesso 
pessoal. E-mails corporativos, acessados por vários usuários, podem 
impedir que a mensagem chegue ao real destinatário. 

1.9. A Importância dos Relatórios

Como administrador do sistema, você tem a possibilidade de extrair relatórios e obter 
informações precisas, que auxiliarão na gestão dos processos de capacitação.

O PGA oferece diversas opções de relatório, nas quais é possível gerir e avaliar o processo 
educacional, além de identificar pontos de melhorias e consolidar resultados de capacitação. 
Estes resultados podem ser apresentados de forma geral, por sindicato ou empresa.

dICA! Os Administradores de Entidades Clientes também podem extrair 
relatórios do sistema. A diferença é que eles só terão acesso aos dados 
dos usuários e às ações educacionais de sua responsabilidade. Ou 
seja, os sindicatos visualizarão as empresas de sua base sindical, e as 
empresas visualizarão somente os seus empregados.

Para os outros perfis de acesso, o PGA disponibiliza diferentes formas de consulta/visualização 
de ações educacionais, tais como: os Portfólios; a Agenda; o Histórico Educacional; Minhas 
Ações Educacionais; Minha Midiateca; entre outras.
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2. utilização do Sistema

2.1. Acessando o Sistema

Para acessar o sistema, entre no site da UCT.

Em seguida você encontrará a tela abaixo:

1

2

3

1 Digite o número do CpF cadastrado.

2 Digite a Senha cadastrada.

3 Escolha o seu Perfil.
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4

4 Clique no botão login.

Caso o login tenha sido realizado com sucesso, aparecerá a seguinte tela:

5

6

8

7

5 No botão Voltar ao início, você tem a opção de retornar à tela inicial, de boas-vindas do 
PGA.
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6 Nesta área, aparece o nome de quem está usando o sistema e, ao lado, o perfil escolhido na 
primeira tela. Também é possível alterá-lo, caso o mesmo CPF esteja cadastrado com mais de 
um perfil.

7 Neste espaço você encontra um menu com submenus em cada item.

8 Já em Ferramentas, você encontra “atalhos” para navegação no sistema. Os itens 
disponíveis foram marcados como favoritos. Esta opção facilita o acesso a algumas das ações 
mais utilizadas na plataforma. 

dICA! De acordo com o tipo de perfil, os itens apresentados no menu 
podem ser diferentes!

AtEnção! Cuidado para não confundir o ambiente de produção com 
o ambiente de treinamento. O que você insere em um não é inserido 
no outro. O ambiente de treinamento é sempre indicado da seguinte 
maneira:

2.2. o usuário Foi Cadastrado, porém a Senha não Chegou

Em primeiro lugar, peça ao administrador que fez o seu cadastro que confirme o e-mail 
cadastrado. Se o e-mail foi cadastrado incorretamente, você não conseguirá receber sua 
senha de acesso ao sistema.



17

Atente para as configurações de recebimento de e-mails, a fim de que as mensagens 
encaminhadas pelo PGA não fiquem retidas como spam.

Caso o administrador tenha cadastrado o e-mail corretamente, adote o procedimento de 
“Esquecimento de Senha” (item 2.5.), pois, por algum erro sistêmico, a senha pode não ter 
sido encaminhada.

2.3.	Cadastro	 da	 Senha	 Definitiva	 (Primeiro	 Acesso	 ao	
Sistema)

Para acessar o sistema pela primeira vez, é necessário que você já tenha sido cadastrado 
anteriormente. 

Na medida em que o PGA funciona através de níveis de hierarquia, como administrador UCT, 
você precisa ser cadastrado por um administrador já existente no sistema. Por sua vez, você 
será o responsável por cadastrar os administradores das entidades Cliente e Parceira, e o 
administrador UCT e o administrador da entidade Parceira serão os responsáveis por cadastrar 
docentes e coordenadores educacionais. Já a entidade cliente aprovará ou inscreverá alunos.

Após a criação do usuário, você receberá um e-mail com a senha provisória para realizar seu 
primeiro acesso.

dICA! Não há prazo para a senha enviada por e-mail expirar! A senha só 
expira se for encaminhada outra para o mesmo usuário, quando é feito, 
por exemplo, o procedimento de esquecimento de senha. Mas faça o 
cadastro da senha definitiva o quanto antes, para poder ter acesso ao 
sistema e aproveitar todas as vantagens que ele oferece.

Ao receber o e-mail, volte à tela de login do PGA, que você poderá acessar através do site da 
UCT (http://www.uct-fetranspor.com.br).
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1

2

3

4

1 Digite o número do seu CpF.

2 Digite a Senha que foi encaminhada para o e-mail pessoal.

3 Escolha o Perfil cadastrado. Lembre-se! Como administrador UCT, você terá a possibilidade 
de navegar através de todos os perfis de acesso.

4 Clique no botão login.

Em seguida, aparecerá a mensagem “Você deve trocar sua senha”.

5

5 Clique em Fechar.
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6

6 Encontre, no e-mail, a senha provisória que foi encaminhada.

7

8

9

10

7 Digite a senha provisória, recebida no e-mail, no campo Senha atual.

8 Digite a nova senha no campo nova senha.

9 Digite novamente a nova senha no campo Confirmação	de	senha.

10 Clique no botão trocar Senha.

AtEnção! A senha precisa seguir o seguinte padrão: tamanho máximo 
de 20 caracteres e mínimo de 6 caracteres, contendo letras maiúsculas 
e minúsculas, e, pelo menos, 1 dígito numérico. Exemplo: Pga001. Se 
aparecer a mensagem “Sua senha não atende a todos os requisitos 
necessários para formação”, é porque a senha digitada não está de 
acordo com o padrão definido. Neste caso, você deverá fazer uma nova 
tentativa, obedecendo aos requisitos para criação de senha, conforme 
exemplo acima.
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Caso tenha sido alterada com sucesso, aparecerá a mensagem “Senha alterada com sucesso”.

11

11 Clique no botão Fechar.

O sistema volta à tela de login. E você deve entrar no PGA utilizando a nova senha cadastrada.

2.4. o Sistema não Reconhece a Senha

Caso o sistema não esteja reconhecendo a senha atual, faça o seguinte check list:

• Verifique se os dados foram digitados corretamente: CPF, senha e perfil;

• Verifique se a tecla CAPS LOCK não está pressionada, pois o sistema reconhece a 
diferença entre letras maiúsculas e minúsculas;

• Verifique se a tecla NUM LOCK está acionada. Se não estiver, o computador não irá 
reconhecer os números digitados.

Caso tenha tentado de todas as formas e não conseguiu, é necessário adotar o procedimento 
do item “2.5. Esquecimento de Senha” a seguir.
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2.5. Esquecimento de Senha

1

1 Clique em Esqueceu sua senha? Clique aqui.

2

3

2 Digite o número do CpF.

3 Clique no botão Enviar Senha.

Aparecerá a mensagem: “Uma nova senha foi enviada para o e-mail cadastrado”.
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4

4 Clique no botão Fechar.

O sistema encaminhará, para o e-mail cadastrado, uma senha provisória, a fim de que seja 
criada outra definitiva. Confira este e-mail e siga os procedimentos mencionados para criação 
da senha definitiva.

2.6. troca de Senha do Sistema

Caso tenha mudado de ideia em relação a sua senha, basta acessar o botão Trocar senha, 
no menu inicial, e efetuar o procedimento para cadastramento de nova senha, conforme 
mencionado.

2.7.	O	Que	Cada	Perfil	Pode	Realizar	no	PGA

Cada perfil do sistema possui um grupo de permissões que definem as ações que ele 
poderá executar nas funcionalidades do PGA. No quadro abaixo, listamos as principais 
funcionalidades do sistema e apresentamos as ações associadas por perfil.

A primeira tabela apresenta as funcionalidades referentes ao cadastramento de usuários e 
suas parametrizações.
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menu Submenu Ação
Adm. 
uCt

Adm. 
Ep

Adm. 
EC

Coord. 
Ed.

docente Aluno
u

S
u

á
R

Io
S

Aluno
listar, Editar x  x x  x

Inserir, Remover x  x    

área 
Atuação*

Inserir, listar, Editar, Remover x      

Cargo Inserir, listar, Editar, Remover x      

Coordenador 
Educacional*

listar, Editar x   x   

Inserir, Remover x      

Currículo 
docente

listar, Editar x    x  

docente**
listar, Editar x x x x x  

Inserir, Remover x x  x   

Entidade 
Cliente

listar, Exportar, Editar x  x    

Inserir, Remover x      

Entidade 
parceira

listar, Editar x x     

Inserir, Remover x      

Perfis	de	
Acesso*

Inserir, listar, Editar, Remover x      

usuário Inserir, listar, Editar, Remover x      

Para facilitar o entendimento, seguem alguns exemplos:

*Só o Administrador UCT possui permissão para cadastrar área de atuação, cargo, perfis de 
acesso ou usuário.

** O perfil Docente pode ser cadastrado pelo Administrador UCT, pelo Administrador Entidade 
Parceira e pelo Coordenador Educacional.

A seguir segue tabela com as demais funcionalidades do sistema associadas aos usuários que 
possuem permissão para executá-las.
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menu Submenu Ação
Adm. 
uCt

Adm. 
Ep

Adm. 
EC

Coord. 
Ed.

docente Aluno
A

d
m

In
IS

t
R

A
ç

ã
o

Aprovação de 
Inscrição de Aluno

listar, Aprovar/negar, trocar de 
turma x  x    

Aprovação de 
usuário no Sistema

listar, Aprovar/negar x  x     

Controle 
Aproveitamento 
Aluno

notas, Frequências x x  x x  

Envio de 
mensagens

Inserir, listar x x x x x  

Histórico 
Educacional

listar x x x x x x

Inscrição de Aluno listar, Inserir x  x    

Inscrição de Aluno 
em lote

listar, Inserir x  x    

publicação de 
Avisos

Inserir, listar, Editar, Remover x      

Inscrição em 
produto

listar, Inscrever      x

Inscrição em Ação 
Educacional

listar, Inscrever      x

C
o

o
R

d
E

n
A

ç
ã

o
 A

C
A

d
Ê

m
IC

A

Banco e Cadastro 
de Formulários

listar, Imprimir, Imprimir 
Gabarito x x  x x x  

Inserir, Editar, Remover x      

Banco e Cadastro 
de Questões

Inserir, listar, Editar x   x x  

Remover x      

Ação Educacional 
(Certificação,	
Curso, palestra ou 
Workshop)

Inserir, listar, Editar, Clonar, 
Editar, Remover x      

disciplina Inserir, listar, Editar, Remover x x  x   

produto
Inserir, listar, Exportar, Editar, 
Remover x      

Recurso Inserir, listar, Editar, Remover x      

turma

Inserir a programar, 
Aprovar, Exportar Respostas 
Consolidadas,

x      

Agendar, Avaliar, Consolidar x  x  x x   

Inserir, Editar, Cancelar, Clonar, 
Encerrar, Remover x  x    

Imprimir Formulário x  x  x x x  

listar x  x x x  

portfólio Ações 
Educacionais

listar, Exportar x x x x x x

portfólio produtos listar, Exportar x x x x x x
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S
A

l
A

 d
E

 A
u

l
A

 V
IR

t
u

A
l Agenda

listar x x x x x x

Inserir Alerta x x x x x  

material 
Complementar

Inserir, Remover x   x x  

listar x x x x x x

minha midiateca listar      x

minhas Ações 
Educacionais

listar, Exportar      x

RElAtóRIoS listar, Exportar x  x    

2.8. Guia Rápido

Conheça abaixo os principais ícones do sistema PGA e as ações que eles representam.

Botão novo: cria um novo item.

Asterisco	(*): indica um campo de preenchimento obrigatório no 
momento de inserção de um novo item.

Clicando na seta para baixo, é possível visualizar e clicar nas 
opções disponíveis de determinado campo.

Ícone Calendário: marca o dia que deseja preencher no campo ao 
lado.
Ícone Agendar: cria a agenda de horários da turma por dia e por 
disciplina.

Ao clicar, segurar e arrastar esta seta pontilhada, o campo de 
preenchimento muda de formato, aumentando, diminuindo etc.

numeração da parte superior das telas de cadastro: indica a 
quantidade de passos para cadastramento do item.

Botão limpar: limpa todos os dados que foram inseridos no 
passo em que se está.

Botão Cancelar: cancela toda a ação de cadastro ou edição.

Botão Avançar: vai para o próximo passo, no cadastro ou edição 
de determinado item.

Botão Voltar: retorna ao passo anterior, no cadastro ou edição de 
determinado item.

Botão Salvar: salva apenas os dados da janela aberta.

Botão Salvar: salva um novo item no sistema.
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Botão pesquisar: localiza um item.

Setas para cima e para baixo: altera a classificação dos dados 
apresentados em tela durante uma pesquisa.

Ícone Informações da turma: detalha dados sobre a turma.

Este ícone possui nome específico dependendo de onde aparece, 
porém sua função é detalhar dados sobre o aluno ou o currículo 
do docente.
Este ícone possui nome específico dependendo de onde ele 
aparece, porém sua função é detalhar o item escolhido.

Botão Exportar: transporta os dados visualizados, em tela, para 
uma planilha.

Ícone Editar: edita um item (coluna Funções).

Ícone Apagar: remove definitivamente do sistema um item 
(coluna Funções).

Ícone Agenda da turma: mostra um calendário com as 
informações das aulas programadas em suas respectivas datas.

Ícone Aprovar: aprova ou nega determinada ação.

Ícone trocar Aluno de turma: troca o aluno para outra turma.

Ícone notas: para lançar as notas dos alunos.

Ícone Frequências: para lançar a frequência dos alunos.

Ícone detalhes: detalha dados sobre o produto ou ação 
educacional.

Ícone	Certificado:	gera o certificado, no formato PDF, para 
impressão.

Este ícone tem nomes diferentes dependendo de onde aparece, 
mas a funcionalidade é a mesma: abrir o formulário no formato 
PDF para impressão.

Ícone Ver Gabarito: abre o gabarito do formulário no formato PDF 
para impressão.

Ícone Clonar: faz uma cópia idêntica da ação escolhida.

Ícone Avaliar turma: permite lançar o resultado das avaliações de 
reação de determinada turma.

Ícone Consolidar Avaliações: consolida os resultados da 
avaliação de reação da turma.

Ícone Cancelar turma: cancela a turma criada.

Ícone Encerrar turma: encerra a turma realizada.
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3. Gerenciamento de usuários

3.1.	 Cadastro	de	Perfil

Qual a diferença entre Perfil e Usuário?

usuário: qualquer um que se cadastrar no sistema é automaticamente um usuário, 
independentemente do seu perfil de acesso. 

Perfil: é o conjunto de responsabilidades necessárias ao desempenho de uma atividade para 
um grupo de usuários, de acordo com seu cargo ou função. 

Veja a ilustração, a seguir, com alguns exemplos de perfis e usuários:

Podemos ver, no quadro acima, que existem seis usuários: João, Maria, Ana, Antônio, Pedro 
e Carlos. Contudo, os primeiros três fazem parte do grupo de perfil Administrador UCT. Os 
demais fazem parte do perfil Aluno.

Como, na prática, uma pessoa pode exercer mais de uma função dentro do processo, o 
sistema possibilita que um mesmo usuário tenha vários perfis. Por exemplo, o usuário 
João pode cadastrar-se para ter, além do perfil de Administrador UCT, também o perfil de 
Coordenador Educacional.

Contudo, saiba que, a fim de estar habilitado para mais de um perfil, é necessário adotar o 
procedimento de cadastro de cada tipo de perfil separadamente. 

Lembre-se: como o usuário receberá uma senha no primeiro cadastro, ele não receberá outras 
senhas para os outros perfis. Serão os mesmos CPF e senha para os diferentes perfis.
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AtEnção! O sistema permite cadastrar o mesmo CPF, várias vezes, para 
perfis diferentes. Entretanto, não permite cadastrar o mesmo CPF, mais 
de uma vez, para o mesmo perfil.

3.1.1.	 Inserir	Perfil

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Perfis	de	Acesso.

3

3 Clique no botão novo.
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4

5

4 Digite o Nome	do	Perfil a ser cadastrado.

5 Clique no botão Avançar.

6

7

6 Clique nas seta ao lado da pasta cujos acessos deseja liberar.

7 Escolha as opções, em cada pasta, para liberar os acessos necessários.

8

8 Clique no botão Avançar.
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9

9 Confirme se todos os dados estão corretos.

11

10

10 Desça com a barra de rolagem para continuar a conferência.

11 Clique no botão Salvar.

12

12 Clique no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.
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3.1.2.	 Listar	Perfil

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Perfis	de	Acesso.

4

3

3 No campo Perfil, digite o nome do Perfil que deseja pesquisar (ou parte dele).

4 Clique no botão pesquisar.

dICA! Se não houver preenchimento do campo Perfil, o sistema 
apresentará todos os perfis que já se encontram cadastrados até aquele 
momento, em ordem alfabética.
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3.1.3.	Alterar	Perfil

Siga o passo a passo anterior: “3.1.2. Listar Perfil”.

1

1 Localize o Perfil a ser alterado e clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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2

2 Clique na numeração na parte superior da tela (1 para alterar o nome do perfil e 2 para 
alterar os acessos do perfil).

3

3 Ou clique no botão Voltar, até chegar ao passo que sofrerá alterações.

4
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4 Realize as alterações necessárias.

5

5 Clique no botão Avançar até chegar ao último passo.

6

7

6 Confirme se todos os dados foram atualizados corretamente.

7 Desça com a barra de rolagem para continuar conferindo.

8

8 Clique no botão Salvar.

9
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9 Clique em Fechar, para continuar utilizando o sistema.

3.1.4.	 Remover	Perfil

Siga o passo a passo do item “3.1.2. Listar Perfil”.

1

1 Localize o Perfil que será removido e clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.

2

2 Caso realmente deseje remover o perfil, clique em Sim.
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AtEnção!  função excluir só deve ser utilizada quando houver erro no 
cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3

3 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.

3.2.	Perfil	Administrador

3.2.1.	 Inserir	Perfil	Administrador

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item usuário.
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3

3 Clique no botão novo.

4

5

4 Digite o número do CpF do usuário que será cadastrado.

5 Clique no botão Avançar.

AtEnção! O sistema valida o CPF; portanto, caso apareça alguma 
mensagem de erro, verifique se digitou o número do CPF corretamente.
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6

6 Clique no botão Fechar.

8

7

7 Preencha os dados conforme solicitados.

AtEnção! O usuário não pode ter menos de 14 anos de idade.

dICA! Em Data de Nascimento, você pode buscar a data no calendário 
localizado ao lado do campo.

8 Clique no botão Avançar.
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10

9

9 Para cadastrar um usuário com perfil de Administrador UCT, clique na opção 
correspondente. Caso seja um Administrador de Entidade Parceira, ou de Entidade Cliente, 
não escolha nenhuma opção.

10 Clique no botão Avançar.

AtEnção! Para criar os perfis administradores Entidade Cliente e 
Entidade Parceira, é preciso cadastrar primeiro um usuário. Depois, ao 
incluir uma entidade, você irá associar um usuário como Administrador. 
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11

12

11 Confira se todos os dados estão corretos.

12 Clique no botão Salvar.

13

13 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.

O novo usuário receberá uma senha de acesso ao sistema por e-mail. Após o que deve adotar 
o procedimento do item “2.3. Cadastro da Senha Definitiva (Primeiro Acesso ao Sistema)”.

dICA! No PGA a senha não tem prazo para expirar. Portanto, pode ser 
modificada apenas quando houver necessidade por parte do usuário. Já 
a senha que é enviada pelo próprio sistema é trocada no primeiro login 
na Plataforma, após o recebimento da mesma.
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3.2.2. listar usuário

1

2

 1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item usuário.

4

3

5

3 Digite as informações solicitadas nestes campos, para filtrar as opções que serão 
apresentadas.



42

AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema apresentará todos 
os usuários que já se encontram cadastrados.

4 Clique no botão pesquisar.

5 A tela apresentará os usuários em ordem alfabética.

3.2.3. Alterar usuário Administrador

Siga o passo a passo do item “3.2.2. Listar Usuário”.

1

1 Localize o usuário que deseja alterar, e clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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2

3

2 Clique no botão Voltar.

3 Ou na numeração na parte superior da tela (1 para alterar o CPF, 2 para alterar dados como 
e-mail, nome, data de nascimento e sexo, ou 3 para alterar o perfil do usuário).
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5

4

4 Faça as devidas alterações.

5 Vá até o último passo, clicando nos botões Avançar, conforme forem aparecendo.

dICA! Caso deseje alterar a informação de apenas um campo (por 
exemplo, o e-mail), após alterá-lo, vá direto ao último passo, clicando no 
número 4 da parte superior, sem precisar clicar nos botões Avançar de 
cada tela.

6

6 Clique no botão Salvar.
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7

7 Clique no botão Fechar quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”.

3.2.4. Remover usuário

Siga o passo a passo “3.2.2. Listar Usuário”.

1

1 Localize o usuário que deseja remover e clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.
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2

2 Caso realmente deseje remover o perfil, clique em Sim.

3

3 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3.3. Cadastro de Entidade parceira

3.3.1. Inserir Entidade parceira

Entidade Parceira é uma instituição contratada para aplicar as ações educacionais aos 
funcionários das Empresas Clientes.

Para cadastrar uma Entidade Parceira, é necessário, antes, cadastrar um usuário, o qual será, 
depois, vinculado ao perfil Administrador. Para tanto, siga os passos a seguir:
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1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Entidade parceira.

3

3 Clique no botão novo.

4

4 Clique no botão Continuar.
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6

5

5 Preencha os dados da Entidade conforme solicitados.

6 Clique no botão Avançar.

8

7

7 Nesta tela, preencha os campos com os dados solicitados para cadastrar o Administrador 
da Entidade parceira.

8 Clique no botão Avançar.
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AtEnção! Ao preencher o campo CPF, digite a informação de um usuário 
já cadastrado no sistema; pois, para cadastrar este perfil, primeiro é 
necessário cadastrar o usuário. 

AtEnção! O CPF inserido carregará o nome do usuário previamente 
cadastrado.

10

9

9 Confirme se os dados estão corretos.

10 Clique no botão Salvar.

11

11 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.
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AtEnção! Após o cadastro da Entidade Parceira, o usuário com 
perfil Administrador acessará o sistema com a senha que ele já tem 
cadastrada. Ou seja, ao vincular o usuário a um novo perfil, não é 
necessário novo cadastro de senha.  

3.3.2. listar Entidade parceira

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Entidade parceira.
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4

3

5

3 Preencha os campos com as informações necessárias para filtrar os resultados que serão 
apresentados na tela.

AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema apresentará todas 
as Entidades Parceiras que já se encontram cadastradas até aquele 
momento.

4 Clique no botão pesquisar.

5 A tela apresentará a lista em ordem alfabética.
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3.3.3. Editar Entidade parceira

Utilize o item “3.3.2. Listar Entidade Parceira”.

1

1 Localize a Entidade Parceira a ser alterada e clique no ícone Editar, da coluna Funções.

2

3
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2 Clique no botão Voltar.

3 Ou na numeração na parte superior da tela (1 para alterar os dados da Entidade Parceira ou 
2 para alterar os dados do Administrador da Entidade Parceira).

5

4

4 Faça as devidas alterações.

5 Vá até o último passo, clicando no botão Avançar sempre que este aparecer; ou vá direto ao 
último passo, escolhendo o número 3 na parte superior da tela.

6

6 Clique no botão Salvar.

Aparecerá a mensagem “Salvo com sucesso”.
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7

7 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.

3.3.4. Remover Entidade parceira

Utilize o item “3.3.2. Listar Entidade Parceira”, para localizar a Entidade Parceira a ser 
excluída.

1

1 Ao localizá-la, clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.

2
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2 Caso realmente deseje remover a Entidade Parceira, clique em Sim.

3

3 Ao aparecer a mensagem “Entidade parceira  – [nome da entidade] – Removido com 
Sucesso”, clique em Fechar.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3.4. Cadastro de Cargo

A plataforma já contém os cargos cadastrados de cada profissional que trabalha no sistema 
Fetranspor. Caso alguma posição não conste na lista, basta seguir os passos abaixo.

O cargo é um item importante na parametrização, pois, ao criar usuários, vinculamos cargos a 
eles.
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3.4.1. Inserir Cargo

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Cargo.

3

3 Clique no botão novo.
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6

4

5

4 Em seguida, insira o nome do novo Cargo.

5 Digite uma descrição do cargo (opcional).

6 Clique no botão Avançar.

7

8

7 Confirme se os dados foram inseridos corretamente.

8 Clique no botão Salvar, para efetivar a ação de inserção.
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9

9 Clique em Fechar, quando aparecer o pop-up com a mensagem: “Salvo com Sucesso”.

3.4.2. listar Cargo

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Cargo.
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4

3

3 No campo nome, digite o nome do cargo que deseja pesquisar (ou parte dele).

AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema mostrará todos os 
cargos que já se encontram cadastrados.

4 Clique no botão pesquisar.
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3.4.3. Editar Cargo

Utilize o item “3.4.2. Listar Cargo”, para localizar o cargo a ser editado.

1

1 Ao localizar o cargo, na coluna Funções, clique no ícone Editar.
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2

2 Clique no botão Voltar.
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4

3

3 Efetue as alterações desejadas.

4 Clique no botão Avançar.

5

5 Clique no botão Salvar, para guardar as alterações.
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6

6 Após aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.

3.4.4. Remover Cargo

Utilize o item “3.4.2. Listar Cargo”, para localizar o cargo que deseja excluir.

1

1 Na coluna Funções, clique no ícone Apagar.

O sistema emitirá uma mensagem de Alerta, questionando “Deseja realmente excluir o 
registro?”.
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2

2 Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão.

Neste caso, surgirá a mensagem: “Cargo – [nome do cargo] – Removido com Sucesso”.

3

3 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3.5. Cadastro de área de Atuação

Enquanto cargo é uma incumbência ou função dentro da empresa, área de atuação engloba 
uma série de cargos que fazem parte de um macroprocesso de trabalho.

3.5.1. Inserir área de Atuação

Assim como os cargos, as áreas de atuação também já foram previamente cadastradas. 
Porém, caso surja a necessidade de cadastrar uma nova área de atuação, siga os passos 
abaixo:
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1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item área de Atuação.

3

3 Clique no botão novo.

5

4

4 Observe que o sistema solicita o cadastro de Cargo como pré-requisito. Caso o cargo ainda 
não esteja cadastrado, clique no link Cadastro de Cargo, e siga o passo a passo desta 
funcionalidade.

5 Caso o cargo já esteja cadastrado no PGA, clique no botão Continuar.
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8

6

7

6 Insira o nome da Área de Atuação.

AtEnção! O campo Nome não deve ser preenchido com o nome de uma 
pessoa, mas sim, com o nome da nova área.

7 Insira a descrição do Cargo (opcional).

8 Clique no botão Avançar.
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12

10

9 11

9 No Catálogo de Cargos, clique, uma vez, sobre o cargo que deseja associar à área de 
Atuação que está sendo criada.

10 Em seguida, no botão Associar.

11 Repare que os cargos que foram associados saíram da coluna Catálogo de Cargos e foram 
para a coluna Cargos Associados.

AtEnção! Com um duplo clique, o cargo sai de Catálogo de Cargos 
para Cargos Associados.

dICA! Para associar todos os cargos cadastrados, clique no botão 
Associar todos.

AtEnção! Se precisar desassociar um cargo, efetue duplo clique 
naquele que deseja retirar. Ou, ainda, efetue um clique simples sobre 
o cargo que deseja desassociar e, em seguida, no botão Remover. 
Observe que os cargos que forem desassociados sairão da coluna 
Cargos Associados e retornarão para a coluna Catálogo de Cargos.
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dICA! Para desassociar todos os cargos cadastrados, clique no botão 
Remover todos.

12 Clique no botão Avançar.

13

13 Confirme se todos os dados estão corretos.

14

14 Clique no botão Salvar para efetivar a ação de inserção.

15

15 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.
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3.5.2. listar área de Atuação

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item área de Atuação.

4

3

3 No campo nome, digite o nome da Área de Atuação que deseja localizar (ou parte do nome).

dICA! No campo Nome não é para ser digitado o nome de uma pessoa, 
mas sim, o nome da Área de Atuação cadastrada.
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AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema trará todas os itens 
cadastrados até o momento.

4 Clique no botão pesquisar.

3.5.3. Editar área de Atuação

Utilize o passo a passo do item “3.5.2. Listar Área de Atuação”, para encontrar a Área de 
Atuação a ser editada.

1

1 Na coluna Funções, clique no ícone Editar.

2

2 Clique no botão Voltar, no final da página.
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4

3

3 Efetue as alterações desejadas.

4 Após as alterações, clique nos botões Avançar, até chegar à tela 3; ou clique no número 3 
para ir para o último passo.

6

5

5 Confirme se todos os dados foram atualizados corretamente.

6 Clique no botão Salvar, para efetivar a ação de edição.

Aparecerá a mensagem “Salvo com sucesso”.
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7

7 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.

3.5.4. Remover área de Atuação

Utilize o passo a passo do item “3.5.2. Listar Área de Atuação”, para encontrar a Área de 
Atuação a ser excluída.

1

1 Na coluna Funções, clique no ícone Apagar.

O sistema emitirá uma mensagem de Alerta, questionando “Deseja realmente excluir o 
registro?”.

2
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2 Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão.

Neste caso, surgirá uma mensagem informativa: “Removido com Sucesso”.

3

3 Clique no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3.6. Cadastro de Entidade Cliente

AtEnção! Antes de cadastrar a Entidade Cliente, é necessário que já 
estejam cadastrados o Cargo, a Área de Atuação e o Usuário que será 
vinculado ao perfil Administrador da Entidade Cliente.
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3.6.1. Inserir Entidade Cliente

1

2

1 Após cadastrar um usuário que será vinculado ao perfil administrador, acesse o menu 
usuários.

2 Clique no item Entidade Cliente.

3

3 Clique no botão novo.

4
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4 Em seguida, clique no botão Continuar.

6

5

5 Preencha os dados da Entidade Cliente, conforme solicitado.

AtEnção! Caso a Entidade seja uma empresa, após escolher esta 
opção, aparecerá mais um campo, a fim de que seja marcado o sindicato 
ao qual a empresa é filiada.

6 Clique no botão Avançar.
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8

7

7 Nestes campos, preencha os dados do usuário que será vinculado como Administrador da 
Entidade Cliente. 

8 Clique no botão Avançar.

10

9

9 Confirme se os dados estão corretos.

10 Clique no botão Salvar.

11

 

11 Em seguida, aparecerá um pop-up informando que foi “Salvo com Sucesso”.



77

3.6.2. listar Entidade Cliente

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Entidade Cliente.

3

4 5

 

3 Faça um filtro, utilizando estes campos para encontrar uma entidade específica.

AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema apresentará todas 
opções que já se encontram cadastradas, em ordem alfabética.
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4 Clique no botão pesquisar.

5 Clique no botão Exportar, para gerar um arquivo em Excel, com as informações 
apresentadas na tela.

AtEnção! Depois de gerar o arquivo, é possível modificá-lo; contudo, 
é necessário lembrar que essas alterações não serão realizadas no 
sistema.
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3.6.3. Editar Entidade Cliente

Utilize o passo a passo do item “3.6.2. Listar Entidade Cliente”, para encontrar a opção que 
deseja alterar.

1

1 Ao localizar a Entidade Cliente, clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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3

2

2 Busque, na parte superior da tela, os campos que deseja editar (1 para alterar os dados da 
Entidade Cliente ou 2 para alterar os dados do Administrador de Entidade Cliente).

3 Ou no botão Voltar.
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6

5

4

4 Faça as devidas alterações.

5 Vá para a última tela clicando no número 3.

6 Ou clique em Avançar, em cada tela. 

8

7

7 Confira se todos os dados foram atualizados corretamente.

8 Clique no botão Salvar.
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9

 

9 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

3.6.4. Remover Entidade Cliente

Utilize o passo a passo do item “3.6.2. Listar Entidade Cliente”, para encontrar a Entidade 
Cliente a ser excluída.

1

1 Ao localizar a Entidade Cliente, clique no ícone Apagar, da coluna Funções.
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2

2 Quando aparecer a mensagem “Deseja realmente excluir o registro?”, clique em Sim.

3

3 Quando aparecer a mensagem “Entidade Cliente – [nome da entidade excluída] – Removido 
com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3.7.	Perfil	Coordenador	Educacional

Os coordenadores educacionais estão sempre vinculados a uma entidade parceira ou cliente. 
Ele será o responsável pedagógico pelas ações educacionais.
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3.7.1. Inserir Coordenador Educacional

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Coordenador Educacional.

3

3 Clique no botão novo.
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4

4 Clique o botão Continuar.

6

5

5 Digite o número do CpF do Coordenador Educacional. 

6 Clique no botão Avançar.
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8

7

7 Preencha os dados conforme solicitados.

dICA! Em Data de Nascimento é possível digitar livremente ou procurar a 
data no calendário localizado ao lado do campo.

8 Clique no botão Avançar.

10

9

9 Em seguida, marque a Entidade Parceira e/ou a Entidade Cliente a que o coordenador está 
ligado.

10 Clique no botão Avançar.
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12

11

11 Confirme se todos os dados foram digitados corretamente.

12 Clique no botão Salvar.

13

13 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para 
continuar utilizando o sistema.

O novo usuário receberá, por e-mail, uma senha provisória para acessar o sistema. 
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3.7.2. listar Coordenador Educacional

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Coordenador Educacional.

4

3

3 Preencha, nestes campos, as informações necessárias para filtrar um usuário específico.

AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema apresentará todos 
os Coordenadores Educacionais cadastrados, em ordem alfabética.

4 Clique no botão pesquisar.
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3.7.3. Editar Coordenador Educacional

Utilize o passo a passo do item “3.7.2. Listar Coordenador Educacional”, para localizar o item 
que deseja alterar.

1

1 Clique no ícone Editar, da coluna Funções.

3

2

2 Clique na numeração para navegar em cada janela específica do sistema.

3 Ou no botão Voltar.
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5

4

4 Faça as devidas alterações.

5 Clique no botão Avançar e vá até o último passo, tela a tela.
7

6

6 Confirme se os dados foram alterados de acordo com a necessidade.

7 Clique no botão Salvar.

8

8 Ao aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

3.7.4. Remover Coordenador Educacional

Antes de excluir um usuário do sistema, primeiro é necessário desassociar o seu perfil.

Utilize o passo a passo do item “3.7.2. Listar Coordenador Educacional”, para localizar o 
usuário que deseja remover.
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1

1 Ao localizar o Coordenador Educacional, clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

2

2 Quando aparecer a mensagem “Deseja realmente excluir o registro?”, clique em Sim.

3

3 Quando aparecer a mensagem “Coordenador educacional – [Nome do Coordenador] – 
Removido com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar o processo.

Finalmente, para excluir o usuário do sistema, utilize o passo a passo do item “3.2.4. Remover 
Usuário”.
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AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3.8.	Perfil	Docente

3.8.1. Inserir docente

Só podem cadastrar perfil Docente, no sistema, o Administrador UCT, o Administrador 
Entidade Parceira ou o Coordenador Educacional. O Administrador da Entidade Cliente só 
poderá cadastrá-lo através de um perfil Coordenador Educacional.

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item docente.
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3

3 Em seguida, clique no botão novo.

5

4

4 Depois, digite o número do CpF do docente a ser cadastrado.

5 Clique no botão Avançar.
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7

6

6 Digite os dados pessoais do Docente nos campos, conforme solicitado.

7 Clique no botão Avançar.

AtEnção! É necessário definir o vínculo do docente a uma das 
Entidades disponíveis, Parceira ou Cliente.

9

8

8 Preencha, em seguida, os dados Cadastrais, conforme as opções dos campos na tela. 

9 Clique no botão Avançar.
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10

10 Em seguida, clique no botão nova Formação.

11

11 Na tela pop-up, escolha o Grau de Formação do docente.
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14

12

13

12 Digite o título da Formação.

13 Digite a Instituição de Ensino em que o docente se formou.

14 Clique no botão Salvar.

15

15 Em seguida, clique no botão Avançar.
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17

16

16 Confirme se todos os dados foram digitados corretamente.

17 Clique em Salvar.

18

18 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique em Fechar, para poder 
continuar utilizando o sistema.

O novo usuário receberá um e-mail com uma senha provisória para acessar o sistema. 
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3.8.2. listar docente

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item docente.

4

3

3 Preencha estes campos com os dados necessários para filtrar a informação que está 
buscando.

AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema apresentará todos 
os Docentes já cadastrados, em ordem alfabética.
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4 Clique no botão pesquisar.

3.8.3. Editar docente

Utilize o passo a passo do item “3.8.2. Listar Docente”, para encontrar o Docente cujos dados 
serão atualizados.

1

1 Localize o docente e clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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2

2 Clique no botão Voltar.

dICA! Você também pode navegar através do sistema, clicando na 
numeração localizada na parte superior da tela.
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4

3

3 Quando o sistema disponibilizar os campos para edição, faça as modificações necessárias.

4 Clique no botão Avançar.

6

5

5 Vá direto à tela final, clicando no número 4, localizado na parte superior da tela.

6 Ou clique no botão Avançar, em cada tela, para chegar ao último passo.
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8

7

7 Confirme se os dados foram alterados de acordo com a necessidade.

8 Clique no botão Salvar.

9

9 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.
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3.8.4. listar Currículo docente

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item docente.

4

5

3

3 Preencha estes campos com informações específicas para filtrar os resultados que serão 
apresentados. 

AtEnção! Se não houver preenchimento, o sistema mostrará todos os 
Docentes já cadastrados, em ordem alfabética.

4 Clique no botão pesquisar.

5 Clique no ícone Currículo do docente, da coluna Funções.
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6

6 Aparecerá um pop-up com os dados curriculares do docente escolhido.

3.8.5. Editar Currículo docente

É importante atualizar constantemente o currículo do Docente para que os coordenadores, 
administradores e outros agentes do sistema possam conhecer melhor este profissional. No 
currículo, vão constar informações sobre formação e experiência profissional do docente. 

dICA! Apesar de os administradores terem permissão para editar o 
currículo do docente, é importante que o próprio docente assuma a 
responsabilidade de mantê-lo atualizado.

Para localizar o currículo do docente que se deseja editar, no sistema, siga o passo a passo do 
item “3.8.4. Listar Currículo Docente”.

7

1 Ao localizar o docente, clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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2

2 Clique no botão Voltar.
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3

4

3 Quando o sistema disponibilizar os campos para edição, faça as devidas alterações.

4 Clique no botão Avançar.

6

5

5 Confirme se os dados foram alterados de acordo com a necessidade.

6 Clique no botão Salvar.
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7

7 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.

3.8.6. Remover docente

Utilize o passo a passo do item “3.8.2. Listar Docente”, para encontrar o Docente a ser 
excluído.

1

1 Ao localizar o Docente que deseja remover, clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.

2

2 Caso realmente deseje remover o Docente, clique em Sim.
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3

3 Quando aparecer a mensagem “Docente – [nome do docente] – Removido com sucesso”, 
clique em Fechar.

Caso deseje remover também o usuário do sistema, utilize o passo a passo do item “3.2.4. 
Remover Usuário”.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

3.9.	Perfil	Aluno

Todos os profissionais do sistema Fetranspor que buscam seu desenvolvimento precisam 
estar cadastrados na Plataforma.

AtEnção! Antes de cadastrar o aluno, é necessário que a empresa em 
que trabalha (a Entidade Cliente correspondente) já esteja cadastrada.

Existem três formas de cadastramento do usuário com perfil aluno:

1- O aluno acessa o PGA e faz seu próprio cadastro através do link na página inicial (neste caso, 
o cadastro fica pendente de aprovação do Administrador Entidade Cliente);

2- Os usuários Administradores UCT ou Entidade Cliente cadastram o aluno;

3- No momento da inscrição em lote, quando vários alunos são inseridos no sistema, ao 
mesmo tempo em que são inscritos em determinada turma.
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3.9.1. Aprovação de Cadastro de Aluno

Conheça as orientações para que seja aprovado o cadastro de um aluno:

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Aprovação de usuário no Sistema.

7

8

3 4 5 6

3 No campo nome, digite o nome ou parte do nome do Aluno a ser aprovado.

4 Ou, no campo CpF, digite o número do CPF dele.

5 Ou, no campo Status da inscrição, escolha a opção Aguardando Aprovação, para 
visualizar apenas os alunos que precisam ser aprovados.

6 Ou, no campo Empresa de origem, escolha a empresa a que o aluno está vinculado.
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AtEnção! Se não houver preenchimento de nenhum dos quatro 
campos acima, o sistema apresentará, em ordem alfabética, todos os 
alunos cadastrados, tanto os que já foram aprovados quanto os que 
precisam ainda de aprovação. Os alunos que foram cadastrados pelos 
administradores ou pela inscrição em lote não aparecem nesta opção.

7 Clique no botão pesquisar.

8 Clique no ícone Informações do Aluno, da coluna Funções, para verificar maiores 
informações em relação ao aluno.

10

9

9 Abrirá um pop-up com os dados que o aluno preencheu no momento do cadastro.

10 Clique no botão Fechar.
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11

11 Clique no botão Aprovar.

Abrirá um pop-up com a seguinte pergunta: “Deseja aprovar o usuário [nome do aluno] como 
aluno?”

12

12 Clique no botão Aprovar, para permitir que o aluno tenha acesso ao sistema.

AtEnção! O administrador UCT ou o administrador Entidade Cliente 
deve se certificar de que o funcionário tem permissão para entrar no 
sistema. 

13
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13 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para 
continuar utilizando o sistema.

dICA! Caso tenha escolhido o botão Reprovar, o status do aluno ficará 
como “Cadastro Negado”, podendo ser futuramente aprovado, através 
dos passos acima.

Se o cadastro tiver sido reprovado, o aluno terá de entrar em contato com o RH da empresa, 
para verificar o motivo da reprovação.

AtEnção! Tanto na aprovação quanto na reprovação, o aluno recebe 
um e-mail sendo informado do status deste processo. Caso o cadastro 
do aluno tenha sido aprovado, ele receberá um e-mail com uma senha 
provisória, para acessar o sistema e criar uma senha definitiva.
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3.9.2. Cadastro de Aluno por outros usuários

Os administradores UCT e Entidade Cliente podem cadastrar alunos no sistema. Para isso, é 
necessário seguir os passos:

1

2

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Aluno.

3

3 Na próxima tela, clique no botão novo.

5

4
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4 Na página seguinte, digite o número do CpF do aluno a ser cadastrado.

5 Clique no botão Avançar.

AtEnção! Caso, por exemplo, um Administrador Entidade Cliente não 
consiga cadastrar seu funcionário por aparecer a mensagem “CPF já 
cadastrado”, pode ser que esta pessoa já tenha trabalhado em outra 
Entidade Cliente e, por isso, já esteja cadastrada no sistema. Se este 
funcionário não conhece sua senha, ou foi cadastrado com outro 
endereço de e-mail que não o seu, a atual Entidade Cliente deverá entrar 
em contato com os Administradores UCT para fazer as atualizações 
necessárias.

8

6

7

6 Em seguida, digite o nome do aluno.

7 Digite a data de nascimento do aluno ou procure-a no ícone Calendário, ao lado do campo 
de preenchimento. Marque o Sexo e digite o E-mail do aluno.

8 Clique no botão Avançar.
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10

9

9 Digite o Endereço, telefone e Celular do aluno a ser cadastrado.

10 Clique no botão Avançar.

14

11

12

14

11 Escolha a área de Atuação, o Cargo ocupado, a Empresa de origem (empresa em que o 
aluno trabalha) e o tipo de Vínculo Empregatício.
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12 Digite a data de Admissão do aluno na empresa mencionada acima, ou procure-a no ícone 
Calendário ao lado do campo de preenchimento.

13 Digite as principais Atribuições deste aluno na empresa em que trabalha (opcional).

14 Clique no botão Avançar.

16

15

15 Digite o nome da pessoa responsável por este aluno na empresa; escolha a área de 
Atuação e o  Cargo; e digite o telefone de contato deste responsável.

16 Clique no botão Avançar.

18

17

17 Clique na seta do campo Formação, para escolher o grau de instrução do aluno 
(obrigatório); digite o título e a Instituição em que este aluno se formou (opcionais).

18 Clique no botão Avançar.
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19

19 Confirme se todos os dados foram digitados corretamente.

20

20 Clique no botão Salvar.

21

21 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para 
continuar utilizando o sistema.

O aluno receberá um e-mail com a senha provisória, para que seja criada a senha definitiva. 
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3.9.3. listar Aluno

1

2

 

1 Acesse o menu usuários.

2 Clique no item Aluno.

4

3

3 No campo CpF, digite o número do CPF do aluno que deseja pesquisar, ou, no campo nome, 
digite o nome ou parte do nome dele, ou, no campo Empresa de origem, clique na seta e 
defina a empresa que o funcionário tem vínculo.
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AtEnção! Se não houver preenchimento de nenhum destes três 
campos, o sistema apresentará todos os alunos já cadastrados, em 
ordem alfabética.

4 Clique no botão pesquisar.

3.9.4. Editar Aluno

Utilize o passo a passo do item “3.9.3. Listar Aluno”, para encontrar o aluno a ser atualizado.

1

1 Localize o aluno a ser alterado e clique no ícone Editar, da coluna Funções.

2

2 Clique no botão Voltar.
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3

3 Ou na numeração na parte superior da tela (1 para alterar o CPF, 2 para alterar dados 
cadastrais, 3 para alterar endereço, 4 para alterar dados da empresa, 5 para alterar dados do 
responsável, ou 6 para alterar dados da formação acadêmica).

5

4

4 Encontre os campos que deseja alterar e  faça as devidas mudanças.

5 Clique no botão Avançar.
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6

7

6 Vá até o último item, clicando no botão Avançar em cada tela.

7 Ou vá direto para o final, clicando no número 7 da parte superior da tela.
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8

8 Confirme se os dados foram alterados de acordo com a necessidade.

9



123

9 Clique no botão Salvar.

10

10 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique em Fechar.

3.9.5. Remover Aluno

Utilize o passo a passo do item “3.9.3. Listar Aluno” para encontrar o aluno que deve ser 
excluído do sistema.

1

 

1 Localize o aluno que deseja remover e clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.

2

2 Caso realmente deseje excluir o aluno, clique em Sim.
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3

3 Quando aparecer a mensagem “Aluno – [Nome do aluno] – Removido com sucesso”, clique 
no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

Caso deseje excluir também o usuário do sistema, utilize o passo a passo do item “3.2.4. 
Remover Usuário”.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.
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4. Gerenciamento da Aprendizagem
A partir desta etapa, o manual apresentará toda a parte de parametrização, cadastro, 
inscrição, participação e conclusão dos processos de aprendizagem da Universidade 
Coorporativa do Transporte.

4.1. parametrizações

Há três tipos de formulários: Formulário de Reação, de Senso e de Aprendizagem.

O Formulário de Reação é criado para avaliar, de acordo com a percepção dos participantes, 
a ação educacional que eles receberam. Se os alunos se sentem satisfeitos, se acham que o 
docente foi didático, se consideram que o local e recursos foram apropriados etc. Este tipo de 
formulário é utilizado tanto para uma ação educacional quanto para um produto.

O Formulário de Senso é aplicado a quaisquer pesquisas que a UCT possa fazer; serve para 
levantamento de demanda quanto a futuras ações educacionais.

O Formulário de Aprendizagem é elaborado para avaliar o aproveitamento do aluno em 
relação ao conteúdo ministrado durante a Ação Educacional. Um dos papéis do docente é 
elaborar as questões desta avaliação e lançá-las no sistema.

dICA! Enquanto os dois primeiros Formulários só permitem questões 
de múltipla escolha, o Formulário de Aprendizagem permite questões 
discursivas (o aluno precisará descrever a resposta), múltipla escolha 
(o aluno precisará marcar uma das respostas como correta) e relacione 
(o aluno fará a ligação de uma coluna com a outra).

AtEnção! Antes de cadastrar um formulário no sistema, é necessário 
cadastrar as questões que farão parte dele. Após cadastrar cada 
questão, unem-se todas no Formulário.
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4.1.1. Inserir Questão de múltipla Escolha

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item Cadastro Questão múltipla Escolha.

5

3

4

3 Escolha o tipo de Formulário, clicando na seta deste campo e, depois, em Reação, Senso 
ou Aprendizagem, de acordo com o tipo de Formulário que deseja cadastrar.
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4 Caso tenha escolhido a opção Reação, escolha a Categoria da Questão, clicando na seta e, 
depois, em Avaliação Global, Ação Educacional, Coffee Break, Docente, Infraestrutura, Material 
Apresentado, Organização, Outros ou Relevância do Tema, que são os critérios de avaliação do 
formulário.

dICA! Caso seja Formulário de Reação e a Ação Educacional tenha todos 
esses itens, pode ser criada uma questão para cada um.

5 Clique no botão Avançar.

7

6

6 Em seguida, digite o título da questão.

7 Clique no botão Avançar.
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9

8

8 Descreva a questão.

9 Clique no botão Avançar.

11

10

10 Descreva as opções de resposta: Sim/Não; Ótimo/Bom/Regular/Ruim; Muito Satisfeito/
Satisfeito/Nem satisfeito, nem insatisfeito/Insatisfeito/Muito insatisfeito etc.

11 Clique no botão Avançar.
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1413

12

12 Na última etapa, basta conferir se está tudo correto.

13 Caso constate erros, clique no botão Voltar ou na numeração correspondente à  etapa 
incorreta, na parte superior.

14 Caso esteja tudo certo, clique no botão Salvar.

AtEnção! Repita todo este processo até cadastrar todas as questões 
que farão parte do formulário de reação.
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4.1.2. listar Questões

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item Banco de Questões.

5

3 4

6

3 No campo título, digite o nome, ou parte do nome, da questão que está sendo procurada.

4 E/ou, nos campos tipo da Questão e tipo de Formulário, clique nas setas para baixo e 
selecione as opções desejadas.
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AtEnção! Se não houver preenchimento destes campos, o sistema 
apresentará todas as questões cadastradas, independentemente do 
filtro.

5 Clique no botão pesquisar.

6 A tela apresentará as questões, em ordem alfabética.

4.1.3. Editar Questões

Utilize o passo a passo do item “4.1.2. Listar Questões”, para encontrar a questão a ser 
atualizada.

AtEnção! Ao alterar uma questão, lembre-se que esta não será 
modificada apenas em um formulário, mas em todos aqueles que estão 
cadastrados com ela.

1

1 Localize a questão a ser alterada e clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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3

2

2 Clique no botão Voltar.

3 Ou na numeração na parte superior da tela (1 para alterar o Tipo do Formulário ou Categoria 
da Questão, 2 para alterar o Título da questão, 3 para alterar a Pergunta ou 4 para alterar as 
opções de Respostas).

5

4

4 Faça as alterações nos campos apresentados.
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5 Clique no botão Avançar.

6

7

6 Clique nos botões Avançar até chegar à última tela.

7 Ou clique no número 5, na parte superior da tela.

9

8

8 Confirme se a informação foi alterada de acordo com a necessidade.

9 Clique no botão Salvar.
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4.1.4. Remover Questões

Utilize o passo a passo do item “4.1.2. Listar Questões”, para encontrar a questão a ser 
excluída.

1

1 Localize a questão a ser removida e clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.

2

2 Caso realmente deseje remover a questão, clique em Sim.

3
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3 Quando aparecer a mensagem “Questão – [nome da questão] Removido com sucesso”, 
clique no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

4.1.5. Inserir Formulário de Reação

Para cadastrar um Formulário de Reação é necessário, antes, ter cadastrado todas as 
questões que farão parte deste formulário.

1

2

 

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item Cadastro Formulário Reação.

3

3 Clique no botão Continuar.
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5

4

4 Digite o título e uma descrição do formulário.

5 Clique no botão Avançar.

9

6

8

7

6 Selecione as questões criadas, clicando em seus títulos, no campo disponíveis.

7 Ao escolher uma das questões, aparecem, à direita, o Título, a Pergunta e o Tipo da questão.

8 Clique em Copiar, para transferir as questões para o campo Selecionadas.
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dICA! Caso deseje transferir todas as questões do campo Disponíveis 
para o campo Selecionadas, clique em Copiar Todas. 

AtEnção! Caso alguma questão vá indevidamente para o campo 
Selecionadas, basta clicar nesta questão e, em seguida, em Remover.

9 Clique no botão Avançar.

11

10

10 Confirme se todas as informações estão corretas.

11 Clique no botão Salvar.
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4.1.6. listar Formulários

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique na opção Banco de Formulários.

5

3 4

6

3 Para localizar um formulário específico, digite o nome do formulário no campo título.

4 Para localizar formulários de um tipo específico, clique na seta ao lado de  tipo do 
Formulário e escolha a opção Reação, Senso ou Aprendizagem, de acordo com o tipo de 
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formulário que deseja visualizar.

5 Clique no botão pesquisar.

6 Caso não tenha digitado nada no campo título, ou não tenha marcado nada no campo tipo 
do Formulário, o sistema apresentará todos os formulários cadastrados até o momento.

4.1.7. Imprimir Formulário

Utilize o passo a passo do item “4.1.6. Listar Formulários” para localizar o formulário a ser 
impresso.

1

1 Ao localizar o formulário que deseja imprimir, clique no ícone Gerar pdF, da coluna Funções. 

O sistema apresentará o arquivo no formato PDF.  Em seguida, você poderá salvá-lo ou 
imprimi-lo, conforme sua necessidade.
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4.1.8. Editar Formulários

Utilize o passo a passo do item “4.1.6. Listar Formulários”, para localizar o formulário que 
deseja atualizar.

1

 

1 Após localizar o formulário que deseja editar, clique no ícone Editar, da coluna Funções.

2

3

2 Clique nos botões Voltar até chegar ao campo que deseja alterar.



142

3 Ou na numeração da parte superior da tela (1 para alterar o título e a descrição do formulário 
e 2 para alterar as questões que compõem este formulário).

5

4

4 Após encontrar o campo que será editado,  modifique os dados necessários.

5 Em seguida, clique no botão Avançar.

6

7

6 Vá para o último passo, clicando em Avançar.

7 Ou vá direto para a última tela, clicando no número 3.
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9

8

8 Na última tela, verifique se todos os dados foram alterados com sucesso.

9 Clique no botão Salvar.

4.1.9. Remover Formulários

Utilize o passo a passo do item “4.1.6. Listar Formulários”, para localizar o formulário que será 
excluído do sistema.

1

1 Ao localizar o formulário, clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá um pop-up com a seguinte mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.
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2

2 Clique no botão Sim.

3

3 Quando aparecer a mensagem “Formulário – [nome do formulário] removido com sucesso”, 
clique no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.
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4.1.10. Inserir disciplina

Antes de cadastrar a disciplina, é necessário cadastrar o Docente e a Entidade Parceira. Siga 
os passos:

1

2

 

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item disciplina.

3

3 Clique no botão novo.
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4

4 Clique no botão Continuar.

8

7

5

6

5 Digite o título da disciplina e a Carga Horária (ou seja, o tempo que ela levará para ser 
ministrada em aula).

6 Clique na seta do campo Propriedade Intelectual e defina a opção correspondente, ou seja, 
o autor da disciplina.

7 Digite o objetivo e a Ementa (descrição do conteúdo) da nova disciplina.

8 Clique no botão Avançar.
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11

9
10

9 Para selecionar o(s) docente(s) que poderá(ão) aplicar esta nova disciplina, clique no(s) 
nome(s) dele(s) uma vez.

10 Clique no botão Associar, para trazer o(s) docente(s) selecionado(s), do campo Catálogo 
de docentes, para o campo docentes Associados.

dICA! Para agilizar a seleção, clique no nome do docente duas vezes.

dICA! Caso queira associar todos os docentes do campo Catálogo de 
docentes, basta clicar em Associar todos.

dICA! Caso queira retirar todos os docentes do campo docentes 
Associados, basta clicar em Remover todos.

dICA! Para retirar apenas um docente do campo docentes Associados, 
clique neste docente e em Remover.
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11 Clique no botão Avançar, após ter feito a associação dos docentes.

13

12

12 Na última tela, verifique se os dados conferem.

13 Clique no botão Salvar.

14

14 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique em Fechar.
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4.1.11. listar disciplina

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item disciplina.

6

3 4 5

7

3 No campo título, digite o nome, ou parte do nome, da Disciplina.

4 Ou, escolha a opção desejada, no campo propriedade Intelectual.

5 Ou, nos dois campos período de Criação da disciplina, digite, ou procure no calendário, o 
período ou data em que a disciplina a ser encontrada foi criada.
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AtEnção! Se não houver preenchimento de nenhum destes campos, o 
sistema apresentará todas as disciplinas cadastradas.

6 Clique no botão pesquisar.

7 A tela apresentará as disciplinas, em ordem alfabética.

4.1.12. Editar disciplina

Para localizar a disciplina que será modificada, utilize o passo a passo do item “4.1.11. Listar 
Disciplina”.

1

1 Encontre a disciplina escolhida e clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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2

3

2 Clique no botão Voltar.

3 Ou na numeração na parte superior da tela (1 para alterar os dados cadastrais da disciplina 
ou 2 para alterar os docentes associados à disciplina).

5

4

4 Quando o sistema disponibilizar a edição dos campos, faça as devidas alterações.

5 Clique no botão Avançar.



152

6

7

6 Vá até a última tela, clicando no botão Avançar.

7 Ou vá direto para esta tela, escolhendo o número 3.

9

8

8 Confirme se os dados foram alterados de acordo com a necessidade.

9 Clique no botão Salvar.

Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar.
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4.1.13. Remover disciplina

Para encontrar a disciplina que será excluída, utilize o passo a passo do item “4.1.11. Listar 
Disciplina”.

1

1 Localize a disciplina que deseja remover e clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.

2

 

2 Caso realmente deseje remover a disciplina, clique em Sim.

3
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3 Quando aparecer a mensagem “Disciplina – [nome da disciplina] – removida com sucesso”, 
clique no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

4.1.14. Inserir Recurso

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no botão Recurso.
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3

3 Clique em novo.

5

4

4 Digite o nome do Recurso.

5 Clique no botão Avançar.
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7

6

6 Certifique-se de que o nome está correto.

7 Clique no botão Salvar.

8

8 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.
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4.1.15. listar Recurso

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item Recurso.

4

5

3



158

3 No campo Recurso, digite o nome, ou parte do nome, do material que está procurando.

AtEnção! Se não houver preenchimento deste campo, o sistema 
apresentará todos os recursos cadastrados.

4 Clique no botão pesquisar.

5 A tela apresentará os recursos em ordem alfabética.

4.1.16. Editar Recurso

Utilize o passo a passo do item “4.1.15. Listar Recurso” para encontrar o item que será 
modificado.

1

1 Localize o recurso escolhido e clique no ícone Editar, da coluna Funções.
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2

3

2 Clique no botão Voltar.

3 Ou no número 1, na parte superior da tela.

5

4

4 Após o sistema disponibilizar o campo para edição, faça as devidas alterações.

5 Clique no botão Avançar.
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7

6

6 Confira se a informação foi alterada de acordo com a necessidade.

7 Clique no botão Salvar.

8

8 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.
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4.1.17. Remover Recurso

Utilize o passo a passo do item “4.1.15. Listar Recurso” para encontrar o recurso que será 
excluído.

1

1 Localize o recurso e clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

Aparecerá a mensagem: “Deseja realmente excluir o registro?”.

2

2 Caso realmente deseje remover o recurso, clique em Sim.
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3

3 Quando aparecer a mensagem “Recurso – [nome do recurso] – removido com sucesso”, 
clique no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

4.2. Ações Educacionais

As Ações Educacionais estão divididas em Curso, Certificação, Workshop e Palestra.

Cada Ação Educacional criada gera um código específico, o qual é possível visualizar no 
momento da listagem das ações.

AtEnção! ntes de cadastrar uma ação educacional, é necessário o 
cadastramento do Coordenador Educacional ou da Entidade Parceira; das 
disciplinas, dos recursos e do Formulário de Reação.

O passo a passo abaixo servirá como exemplo para a inserção de quaisquer ações 
educacionais.
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4.2.1. Inserir Curso

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no botão Curso.

3

3 Clique no botão novo.

4

4 Clique no botão Continuar.
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8

5

6
7

5 Digite o título do Curso (obrigatório), o Subtítulo, uma Descrição e informações Sobre o 
Curso (opcionais).

6 Defina a Categoria (Formação, Gestão, Manutenção, Operação ou Negócio) e a modalidade 
(Presencial, Não presencial ou Híbrido).

7 Descreva o público-Alvo do curso.

8 Clique no botão Avançar.
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11

9

10

9 Clique na seta do campo Formulário de Reação, a fim de selecionar o formulário adequado 
a este curso.

10 Digite os objetivos Gerais, os Específicos (opcional), os pré-requisitos e a Ementa do 
curso.

11 Clique no botão Avançar.
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15

12

13

14

12 Preencha a nota mínima e a Frequência mínima, para que o aluno seja aprovado no 
curso, e digite o Quórum mínimo e o máximo de participação de pessoas por turma.

AtEnção! Se o número de alunos inscritos for inferior ao quórum 
mínimo exigido, o curso poderá ser cancelado por parte dos 
organizadores. Por exemplo: Se no quórum mínimo constar 20 alunos e 
apenas 19 se inscreverem, o curso pode não ser realizado.

AtEnção! O sistema permite a inscrição de alunos além do quórum 
máximo, porque estes passam pelo processo de seleção; mas não é 
permitida a aprovação de alunos na turma além do quórum máximo.

13 Clique nas setas para escolher se irá publicar, ou não; e para informar se irá permitir 
Criação de turma, ou não. 

14 Em caso afirmativo, marque o Critério de Seleção para participação no curso (ordem de 
inscrição, entrevistas, pré-requisitos, testes ou indicação) e digite os Critérios de Avaliação 
(opcionais).
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15 Clique no botão Avançar.

16

17

16 Marque a Entidade parceira responsável pelo curso ou o Coordenador Educacional.

AtEnção! É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos dois 
campos.

17 Clique no botão Avançar.

18

18 Digite a Quantidade de cada recurso necessária à  realização deste curso.
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19

20

19 Os campos da coluna observação são utilizados para complementar as informações 
inseridas.

dICA! Caso queira visualizar toda a informação inserida em uma tela, 
é possível manusear o campo observação, clicando, segurando e 
arrastando o cursor na seta pontilhada, no final do campo à direita, 
customizando o tamanho da “caixa”.

20 Clique no botão Avançar.

22

21
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21 Ao selecionar o botão Editar, é possível criar módulos para o curso. 

22 Caso só tenha um módulo, clique no botão Avançar.

23

24

23 Altere o título e a descrição do módulo.

24 Clique em Salvar.

25

26

27

25 Clique novamente no botão novo módulo e repita estas operações até criar todos os 
módulos deste curso.

26 Conforme os módulos são criados, eles aparecerão na tela.

27 Após criar todos os módulos necessários, clique no botão Avançar.
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28

28 Em seguida, no campo módulo, clique na seta e escolha o primeiro módulo deste curso.

29
31

30

32

29 Para definir a(s) disciplina(s) que pertence(m) a este módulo, clique na disciplina no campo 
Catálogo de disciplinas.

30 Após clicar na disciplina, clique em Associar.

31 A disciplina aparecerá no campo disciplinas Associadas.

32 Clique no botão Avançar.



171

33

33 Na última tela, confira se os dados foram digitados corretamente.

34

34 Clique no botão Salvar.

35

35 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar, para 
continuar utilizando o sistema.

AtEnção! Ao inserir um curso, o procedimento é o mesmo que o de 
Certificação, Palestra ou Workshop. As únicas diferenças são:

• Para Palestra e Certificação não há os campos Ementa e Critério de Seleção;

• Para Workshop e Palestra não há o campo Nota Mínima;

• Para Workshop, Palestra e Certificação não há o passo Módulos, fazendo com que os três 
só tenham 7, em vez de 8 passos.
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4.2.2. listar Curso

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item Curso.

4

3

3 É possível fazer um filtro para encontrar de forma mais ágil um determinado curso, 
informando o título, o Código, a Instituição de Ensino ou o período de Criação.
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4 Após incluir alguma das informações acima, clique em pesquisar.

AtEnção! Se não for realizado nenhum filtro, o sistema carregará, na 
tela, todos os cursos cadastrados, em ordem alfabética.

4.2.3. Clonar Curso

Esta opção é válida para a criação de cursos que possuem a mesma estrutura de informações 
de outros já cadastrados no sistema. Neste caso, não será necessário redigitar todas as 
informações, apenas aquelas exigidas pelo sistema.

Para encontrar o curso a ser clonado, utilize o passo a passo do item “4.2.2. Listar Curso”.

1

1 Localize o curso que deseja duplicar e clique no ícone Clonar, na coluna Funções.
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3

2

2 O sistema carregará um novo curso com os mesmos dados do curso clonado. Faça as 
alterações, caso seja necessário.

3 Clique sempre no botão Avançar. É necessário navegar por todas as telas, até a 8, não 
sendo possível ir direto para a última página, para salvar as informações.
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5

4

4 No último passo, confira se todos os dados foram digitados corretamente.

5 Clique no botão Salvar.

6

 

6 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.
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4.2.4. Editar Curso

Para encontrar o curso que será modificado, utilize o passo a passo do item “4.2.2. Listar 
Curso”.

1

1 Ao localizar o curso, clique no ícone Editar, da coluna Funções.

2

2 Clique nos botões Voltar até chegar à tela que precisa ser alterada.

3

3 Ou clique, na parte superior, na numeração da tela que precisa ser alterada:

1 para título, subtítulo, modalidade, categoria, descrição, sobre o curso e público-alvo;
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2 para objetivos gerais, objetivos específicos, pré-requisitos, ementa e formulário de reação;

3 para frequência mínima, nota mínima, quórum mínimo, quórum máximo, critérios de 
avaliação, critérios de seleção, permissão e publicação;

4 para alterar entidade parceira ou coordenador educacional;

5 para alterar os recursos necessários; 6 para os módulos; e 7 para as disciplinas.

4

4 No passo 6, para excluir um módulo, basta clicar no ícone Apagar, da coluna Funções.

5

5 Quando aparecer a mensagem “Apagar módulo?”, clique em Sim.
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7

6

6 Clique nos botões Avançar até chegar à última tela.

7 Ou clique diretamente no número 8.

8

8 Confirme se todos os dados foram alterados com sucesso, descendo a barra de rolagens até 
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o final da página.

9

9 Clique no botão Salvar.

10

10 Quando aparecer a mensagem: “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar, para 
continuar utilizando o sistema.
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4.2.5. Remover Curso

Para encontrar o curso que será excluído, utilize o passo a passo do item “4.2.2. Listar Curso”.

1

1 Ao localizar o curso, clique no ícone Apagar, da coluna Funções.

2

2 Quanto aparecer a mensagem “Deseja realmente excluir o registro?”, clique em Sim.

3

3 Quando aparecer a mensagem “Curso – [nome do curso] Removido com sucesso”, clique no 
botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.
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AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

4.3. Criação de turma

Antes de criar uma turma, é necessário cadastrar a Ação Educacional (curso, palestra, 
certificação ou workshop).

O sistema possibilita criar dois tipos de turmas diferentes: uma já com suas definições de data 
especificadas e outra com o período de realização da turma em aberto. Esta última tem por 
objetivo fazer um levantamento de quantos alunos estão interessados em participar e, aí sim, 
os coordenadores e/ou administradores definem qual a turma e quando ela ocorrerá.

4.3.1.	 Inserir	Turma	Definida

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item turma.



182

3

3 Clique no botão nova turma.

4

5

6

4 No campo Ação Educacional, clique na seta para visualizar as ações criadas e que estão 
disponíveis para abertura de turma. Em seguida, clique na ação desejada.

AtEnção! Se, por acaso, ao criar a Ação Educacional, a opção Criação de 
Turma for marcada como “Não”, não será possível criar uma turma desta 
ação.
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5 No campo local, clique na seta para marcar um endereço que já tenha sido utilizado 
para realização desta turma.  Em seguida, clique no endereço para defini-lo como local de 
realização desta turma.

6 Caso o endereço desta turma ainda não tenha sido utilizado, clique no botão novo local 
para acrescentá-lo ao sistema.

8

7

7 Quando aparecer o pop-up do campo, digite o endereço, em local.

dICA! O endereço onde a turma irá ocorrer precisa ser digitado de forma 
detalhada, para que seja possível sua localização por parte dos alunos 
no futuro.

8 Clique no botão Salvar.

9

9 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.
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11

10

10 Caso seja necessário, descreva alguma observação sobre esta turma.

11 Clique no botão Avançar.

14

13

12
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12 Digite, ou procure no calendário, as datas de início e fim para Inscrição (período para 
que os alunos se candidatem a uma vaga na turma), para Seleção (período para que o 
administrador da Empresa Cliente ou UCT aprovem os alunos inscritos na turma) e para 
Realização (período que efetivamente ocorrerá a turma).

Para procurar a data no calendário, basta clicar no ícone ao lado do campo de preenchimento.

13 Quando abrir o calendário do mês atual:

*Se a data desejada for a mesma da do dia do preenchimento, clique em today;

*Se a data desejada ocorrer no mês vigente, basta clicar no dia do mês;

*Caso seja de outro mês do mesmo ano, basta utilizar as setas ( < ) ou ( > ), para mudar o mês;

*Caso seja de outro ano, basta utilizar as setas (<< ) ou( >>), para mudar o ano.

AtEnção! Se, por acaso, as datas digitadas apresentarem alguma 
incoerência, por exemplo: data fim termina antes da data de início, ou 
alguma data anterior à data do preenchimento, aparecerá a mensagem 
“Verifique sobreposição de fases e/ou data de início e término de cada 
fase”. Caso surja esta mensagem, clique no botão Fechar, e verifique o 
que ocorreu, digitando os dados corretamente.

14 Clique no botão Avançar.

AtEnção! Caso as datas de realização tenham sido preenchidas com 
período insuficiente para completar a carga horária da ação, o sistema 
apresentará a seguinte mensagem de erro: “O período de realização não 
atende à carga horária”.

Se, por acaso, esta mensagem aparecer, clique em Fechar e atualize os dados corretamente.

AtEnção! Caso a carga horária da ação esteja incorreta, será 
necessário, antes de criar a turma, adotar o procedimento de alteração 
de Disciplina (item 4.1.12. Editar Disciplina). Mas, se já existirem 
turmas cadastradas desta ação educacional, não será permitido Editar 
Disciplina. Você precisará criar outra Disciplina e outra Ação Educacional.
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No próximo passo, de acordo com as datas que foram definidas anteriormente, aparecerão os 
dias da semana para preenchimento dos horários diários, formando, assim, uma agenda.

16

15

15 Clicando na seta existente em cada campo, é possível escolher o horário de início, de fim 
ou o período de intervalo entre o início e o fim.

dICA! Ao preencher estes horários, o sistema automaticamente calculará 
a Carga Horária (para ver quanto tempo foi programado) e Horas 
Restantes (quantas horas faltam para completar a carga horária), em 
que o valor precisa ficar zerado. Lembre-se, se tiver alguma divergência 
entre estes campos, eles ficarão em vermelho.

Se, porventura, faltar horas para completar a carga horária, aparecerá a seguinte mensagem: 
“Preencha o agendamento da turma de acordo com a carga horária”. Clique no botão Fechar e 
ajuste os horários, a fim de zerar o campo Horas Restantes.
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AtEnção! O sistema só aceita as horas digitadas quando o 
preenchimento está correto. Quando é selecionado um horário, por 
exemplo, que já esteja ocupado com outra disciplina, o sistema não 
aceita. 

16 Clique no botão Avançar.

18

17

17 Em seguida, selecione os docentes que aplicarão as disciplinas, clicando na seta e, depois, 
escolhendo o nome do docente.

18 Após preencher cada disciplina e o docente vinculado, clique no botão Avançar.

19

19 Confira se todos os dados foram preenchidos corretamente, descendo a barra de rolagem 
até o final da página.
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20

20 Clique no botão Salvar.

21

21 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar para continuar 
utilizando o sistema.

AtEnção! Após cadastrar a turma, faz-se necessário organizar a 
agenda, definindo o horário de cada disciplina. Para isso, busque o item 
“4.3.4. Cadastrar Agenda por Disciplina”.
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4.3.2. Inserir turma a programar

Quando uma turma não possui data de realização e/ou os administradores desejam fazer uma 
análise para ver a procura por uma determinada ação educacional, é possível criar uma turma 
apenas com o nome da ação educacional, local, data de inscrição e data de seleção. Para isso, 
realize os seguintes passos:

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item turma.

3

3 Clique no botão nova turma a programar.
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6

5

4

4 No campo Ação Educacional, clique na seta para visualizar as ações educacionais criadas e 
que estão disponíveis para abertura de turma. Em seguida, escolha uma ação. 

AtEnção! Caso, no momento da criação da ação educacional, as opções 
de publicação e Criação de turma sejam marcadas com status “Não”, 
a ação não ficará disponível no portfólio e, portanto, para criação de 
turma.

5 No campo local, clique na seta para marcar um endereço que já tenha sido utilizado em 
outra turma; e clique no endereço para defini-lo como local da realização desta turma.

6 Caso o endereço desta turma ainda não tenha sido utilizado, clique no botão novo local 
para acrescentá-lo ao sistema.

7

8

7 Quando aparecer um pop-up com o campo local, digite o endereço onde a turma irá ocorrer 
da forma mais detalhada possível, para facilitar sua localização por parte dos alunos no 
futuro.

8 Clique no botão Salvar.
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9

9 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

11

10

10 Descreva as observações sobre esta turma.

11 Clique no botão Avançar.

13

12

12 Digite, ou procure no calendário, as datas de início e fim para Inscrição (período para 
que os alunos se candidatem a uma vaga na turma) e para Seleção (período para que o 
administrador da Empresa Cliente aprove os alunos inscritos na turma). Neste caso, como a 
turma é “a programar” o sistema não disponibiliza campo para data de Realização.
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Em seguida, preencha os dados das datas, conforme explicado no item “4.3.1 Inserir Turma 
Definida”.

13 Clique no botão Avançar.

15

14

14 No final, confira se todos os dados foram preenchidos corretamente.

15 Clique no botão Salvar.

16

16 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar, para 
continuar utilizando o sistema.
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4.3.3. listar turma

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item turma.

4
5

3

3 Para filtrar a pesquisa, preencha os campos turma (o código gerado na criação da turma), 
Ação educacional (o nome ou parte do nome da Ação Educacional), tipo da Ação (clique 
na seta e defina se é curso, palestra, workshop, midiateca ou certificação) e/ou período de 
Criação da turma (digite ou clique no ícone do calendário para procurar a data específica).

4 Clique no botão pesquisar.
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dICA! Se não for marcada nenhuma opção de filtro, aparecerão todas as 
turmas cadastradas no sistema. As turmas ficarão em ordem alfabética 
pelo nome da Ação Educacional, mas é possível alterar esta ordem, 
clicando nas setas “para cima” ou “para baixo”, no título de cada coluna.

5 Clique nas setas da coluna Status, para determinar que as turmas fiquem em ordem 
alfabética de acordo com o Status.

4.3.4. Cadastrar Agenda por disciplina

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma”, para encontrar a turma cuja agenda por 
disciplina será preenchida.

1

1 Ao localizar a turma desejada, clique no ícone Agendar Horários.

Aparecerá um campo em pop-up com a(s) disciplina(s) da turma.
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2

2 Clique no ícone Agendar disciplinas, para especificar o horário em que a disciplina 
ocorrerá.

Aparecerá outro campo em pop-up, no qual é possível modificar as datas da disciplina e 
horários.

AtEnção! É necessário fazer o cálculo exato da quantidade de tempo 
que será utilizada por cada disciplina, pois o sistema não salvará as 
alterações, caso tenha divergência entre os horários.
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3

3 Após editar a agenda da disciplina, clique no botão Salvar.
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4

4 No campo pop-up anterior, na coluna Horas a distribuir, cada linha ficará zerada. No final, 
conclua a agenda, clicando em Fechar.

4.3.5. Clonar turma

A opção de clonar turma é diferente da mesma opção para Ação Educacional. Nesta última, o 
preenchimento é automático, com todos os campos iguais aos da ação clonada, mas permite 
qualquer alteração. Já a clonagem de turma é apenas para criar outra com o mesmo tipo de 
ação educacional e local, modificando-se apenas a data de realização.

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma”, para encontrar a turma que será clonada.

1

1 Ao localizar a turma, clique no ícone Clonar.

O sistema preenche automaticamente apenas o nome da ação educacional e o local da 
turma clonada. Estes campos não permitem alteração. Os demais ficam em branco para livre 
digitação.

Em cada passo, altere os dados que forem necessários e clique no botão Avançar.
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3

2

2 Na última tela, de número 5, confira se os dados estão todos corretos, descendo com a 
barra de rolagem até o final da página.

3 Clique no botão Salvar.

4

4 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

4.3.6. Cancelar turma

Quando houver desistência da realização de uma turma, é possível fazer seu cancelamento. 
Lembre-se:  depois de cancelar uma turma, não será possível fazer nenhum tipo de edição. A 
única alteração possível é a de clonagem da turma cancelada. 

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma”, para encontrar a turma.

1

1 Ao localizar a turma que será cancelada, clique no ícone Cancelar turma.
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3

2

2 O sistema apresentará um pop-up com um campo para digitar o motivo do cancelamento.

AtEnção! Este campo é obrigatório e faz-se necessário detalhar o 
motivo real pelo qual a turma precisou ser cancelada.

3 Após a descrição, clique no botão Salvar.

4

4 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

4.3.7. Editar turma

As únicas informações que não podem ser alteradas são a ação educacional e o local de 
realização das turmas criadas.

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma” para encontrar a turma a ser atualizada.
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1

1 Ao localizar a turma que precisa ser editada, clique no ícone Editar.

 

2 O sistema disponibilizará as informações da turma para edição. Para fazê-lo, clique no botão 
Voltar, ou na numeração da parte superior da tela (1 para alterar a observação, 2 para alterar 
as datas de inscrição, seleção e realização da turma, 3 para alterar os horários diários da 
turma e 4 para alterar os docentes por disciplina).

3
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3 Após a alteração dos campos, clique no botão Avançar de cada passo.

4

4 Confira, na última tela (passo 5), se todos os dados foram editados de acordo com a 
necessidade, descendo a barra de rolagem à direita.

5

5 Clique no botão Salvar.

6

6 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

4.3.8. Remover turma

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma”, para encontrar a turma que será 
excluída.
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1

1 Ao localizar a turma que deseja remover, clique no ícone Apagar.

2

2 Quando aparecer a mensagem “Deseja realmente excluir o registro?”, clique em Sim.

3

3 Quando aparecer a mensagem “Turma – [nome da turma] – Removido com sucesso”, clique 
no botão Fechar para continuar utilizando o sistema.
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AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

4.4. Aprovação de turma

Após o cadastramento de uma turma, o Administrador UCT precisa aprová-la no sistema. Para 
isso, basta seguir os seguintes passos:

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma” para encontrar a turma que precisa ser 
aprovada.

1

1 Após localizar a turma que precisa ser aprovada, clique no ícone Aprovar turma.

3

2
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2 Clique na seta do item Status da turma, no pop-up que aparecerá com os dados da turma, 
e escolha a opção Aprovada publicada, para aprovar e publicar a turma, ou não Aprovada, 
para não aprovar a turma.

3 Clique no botão Salvar.

4

4 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

4.5. Inscrição em turma

4.5.1. portfólio de Ações Educacionais

Todos os perfis têm permissão para utilizar este recurso; no entanto, alguns apenas podem 
acessá-lo através do link, conforme observação na ação Listar.

1

2

3

1 Acesse o menu portfólio.

2 Clique no item Ações Educacionais.
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3 Ou clique no link Clique aqui e visualize nosso portfólio de Ações Educacionais.

5
4

6 7

4 Utilize os filtros dos campos Ação Educacional, tipo, modalidade e Coordenação 
Acadêmica, caso deseje definir critérios para localização de uma Ação Educacional.

5 Clique no botão pesquisar.

6 O sistema listará os resultados da pesquisa. Caso não utilize os filtros existentes, o PGA 
relacionará todas as Ações Educacionais cadastradas.

7 Na mesma linha da Ação Educacional que deseja visualizar, localize a coluna Funções, 
e clique no ícone detalhes, para saber informações mais específicas (Entidade Parceira, 
Coordenador Educacional etc.).

8
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8 Utilize a barra de rolagem para visualizar todos os dados. Após a leitura, clique no botão 
Fechar.

dICA! É possível exportar os dados que constam como resultado 
da pesquisa para um arquivo em Excel. Para tanto, clique no botão 
Exportar.

4.5.2. Inscrição de um ou mais Alunos

Tanto o aluno pode se inscrever em uma turma, como o Administrador UCT ou Entidade 
Cliente pode inscrever alunos individualmente, ou em lote. 

Ao entrar no sistema, a inscrição segue os passos abaixo:
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1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Inscrição de Aluno.

3

3 Clique no botão novo.
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5

9

8

4

6 7

4 Caso tenha alguma informação sobre a turma em que deseja inscrever o(s) aluno(s), 
preencha os filtros da tela, tais como Código (a numeração gerada pelo sistema para a turma), 
Ação Educacional (o nome da ação), ou clique na seta do campo tipo da Ação (para escolher 
entre curso, palestra, certificação, workshop ou midiateca) ou tipo da turma (para escolher 
entre turma programada ou turma a programar).

5 Após preencher um ou mais campos do filtro, clique em pesquisar.

6 O sistema apresentará as turmas disponíveis para inscrição (ou seja, que estão dentro do 
prazo de inscrição), de acordo com o filtro realizado.

dICA! Caso escolha pesquisar, sem ter escolhido nenhuma opção de 
filtro, aparecerão, na tela, todas as turmas disponíveis para inscrição.

7 Para ver detalhes sobre as turmas que estão aparecendo, clique no ícone Informações da 
turma, na coluna Funções.

8 Selecione a turma desejada.

9 Clique no botão Avançar.
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10 11

12

13

10 Na próxima tela, digite o nome, ou parte do nome, ou o número do CpF do aluno que 
deseja inscrever.

11 Clique no botão pesquisar.

dICA! Caso deseje inscrever mais de um aluno, clique diretamente no 
botão Pesquisar, sem preencher os campos Nome e CPF.

12 Selecione o(s) aluno(s) que deseja inscrever.

13 Clique no botão Avançar.
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Caso tenham sido escolhidos mais alunos do que a quantidade de vagas disponíveis para 
a turma selecionada, aparecerá a seguinte mensagem: “Não há vagas suficientes. Vagas 
disponíveis: [número de vagas]”.

15

14

16

14 Caso tenha sido escolhida a quantidade exata de alunos, de acordo com as vagas 
disponibilizadas, o sistema irá ao último passo, para conferência dos dados.

15 Clique no botão Salvar, se estiver tudo correto.

16 Caso tenha alguma informação incorreta, clique no botão Voltar, ou na numeração 
correspondente, na parte superior (1 para alterar a turma a ser inscrita e 2 para alterar os 
alunos a serem inscritos).
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17

17 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar.

Caso tenha sido o aluno que se inscreveu, este receberá um e-mail com o título “Pré-
inscrição aceita. Em seleção”, para informá-lo que sua inscrição dependerá da aprovação do 
Administrador da Entidade Cliente da qual ele faz parte.

dICA! Caso tenha sido o Administrador que inscreveu o aluno, esta 
inscrição não precisará de aprovação.

4.5.3. Inscrição de Aluno em lote pelos Administradores

Ao entrar no sistema, a inscrição em lote segue os passos abaixo:

1

2

1 Acesse o menu Administração.
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2 Clique no item Inscrição de Aluno em lote.

3

 

3 Clique em Faça o download do arquivo.

Um arquivo em formato Excel será aberto automaticamente para preenchimento do CpF, 
nome e e-mail dos alunos que serão inscritos.

4

4 Preencha as três colunas com os dados dos alunos e salve o arquivo no computador.

dICA! Todos os alunos que se encontram no arquivo precisam pertencer 
à mesma Entidade Cliente.

AtEnção! Tenha muito cuidado ao digitar os dados no arquivo em Excel, 
pois o nome que for digitado no arquivo irá para o sistema como o nome 
do usuário. Por exemplo, se um usuário foi cadastrado como João Souza 
e, no arquivo de inscrição de turma, for digitado José Souza, o sistema 
irá automaticamente mudar o nome do usuário para o último citado.

Caso o número do CPF digitado, no arquivo, não tenha sido cadastrado no sistema, a 
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inscrição em lote faz o cadastro de novos usuários com esses dados. Os alunos receberão um 
e-mail com a senha para o primeiro acesso, e os demais dados cadastrais serão solicitados 
posteriormente.

5

5 Clique no botão Continuar.

11

7
6

10 8 9

6 Caso tenha alguma informação sobre a turma em que deseja inscrever o(s) aluno(s), 
preencha os filtros da tela, tais como Código (a numeração gerada pelo sistema para a turma), 
Ação Educacional (o nome da ação), ou clique na seta para baixo do campo tipo da Ação 
(para escolher entre curso, palestra, certificação, workshop ou midiateca) ou tipo da turma 
(para escolher entre turma programada ou turma a programar).
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7 Após preencher um ou mais campos do filtro, clique em pesquisar.

8 O sistema apresentará as turmas disponíveis para inscrição (ou seja, que estão dentro do 
prazo de inscrição), de acordo com o filtro realizado.

AtEnção! Caso clique no botão Pesquisar, sem ter escolhido nenhuma 
opção de filtro, aparecerão, na tela, todas as turmas disponíveis para 
inscrição.

9 Para ver detalhes sobre as turmas que estão aparecendo, clique no ícone Informações da 
turma, na coluna Funções.

10 Selecione a turma deseja.

11 Clique no botão Avançar.

14

15

12

13

12 Em seguida, clique no botão Escolher Arquivo, do campo upload de Arquivo, para anexar 
o documento em Excel, salvo com os dados dos alunos.

13 Procure o documento com os dados dos alunos na pasta em que ele foi salvo.

14 Clique no arquivo.

15 Clique no botão Abrir.
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17

16

16 No campo Empresa de origem, clique na seta para definir a Entidade Cliente da qual esses 
alunos fazem parte.

17 Clique no botão Avançar.

AtEnção! Caso apareça a mensagem “Arquivo de importação contém 
erros. Antes de efetuar a importação corrija-os”, é porque a informação 
foi digitada incorretamente no arquivo. Clique, então, em Fechar.

Caso ocorram erros, na tela aparecerá a mensagem Erros Encontrados, preenchido com o 
problema do arquivo especificado.
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Volte ao arquivo, altere os dados e salve corretamente. Então, retorne ao sistema e clique 
novamente no botão Escolher Arquivo, do campo upload de Arquivo, para anexar o 
documento salvo com os dados corretos dos alunos.

18

18 Clique no botão Importar.
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19

19 Quando aparecer a mensagem “Arquivo importado com sucesso”, clique no botão Fechar, 
para continuar utilizando o sistema.

4.5.4. Status de Inscrição de Aluno

Existem os seguintes status para inscrição de aluno em turma:

pré-inscrição: 
a) Em aprovação;
b) Negada;
c) Aceita – Em Seleção.

Inscrição: 
a) Em Fila de Espera;
b) Negada – Não Atende Pré-Requisitos;
c) Negada – Vagas Preenchidas;
d) Realizada*;
e) Cancelada;
f) Cancelada – Aguardando Nova Turma.

Enquanto a inscrição em turma não estiver com status “realizada”, o aluno não poderá 
participar da ação educacional. Caso tenha dúvidas, o aluno deverá entrar em contato com o 
RH de sua empresa para esclarecimentos.

Sua inscrição pode ser negada, por exemplo, por não ter atingido os pré-requisitos para 
participação naquela turma. Isso porque há ações educacionais que são direcionadas para 
cargos ou formações específicos.
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4.5.5. listar Inscrição de Aluno

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Inscrição de Aluno.

4

3

5

3 Para localizar os alunos já inscritos nas turmas, faça o filtro, preenchendo os campos nome 
(nome ou parte do nome do aluno), Código da Ação (código da ação educacional), turma 
(número da turma), Status da Inscrição (clicando na seta para baixo, marque apenas o 
status que deseja visualizar) e/ou Empresa de origem (clicando na seta para baixo, marque a 
Entidade Cliente dos alunos cujas inscrições deseja consultar).

4 Após preencher um ou mais campos do filtro, clique em pesquisar.

5 Caso não tenha preenchido nenhum campo de filtro, ao pesquisar, o sistema apresentará 
todos os alunos inscritos em turma.
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4.6. Aprovação de Inscrição de Aluno

4.6.1. Aprovar Inscrição de Aluno em turma

Quanto à aprovação da inscrição, há os seguintes casos:

a) Quando o aluno se inscreve numa turma, o administrador da Entidade Cliente precisa 
aprovar esta inscrição. Após esta etapa, o administrador UCT faz a aprovação final,  
analisando os pré-requisitos definidos; 

AtEnção! O passo a passo para aprovação é o mesmo para os dois 
perfis.

b) Quando o administrador Entidade Cliente inscreve um ou mais alunos numa turma, basta o 
administrador UCT aprovar esta(s) inscrição(ões);

c) Quando o administrador UCT inscreve um ou mais alunos em turma, não é necessário 
nenhuma aprovação.

Siga o passo a passo para aprovar a inscrição de um aluno:

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Aprovação de Inscrição de Aluno.
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4

6

3

5

3 Preencha os filtros através dos campos CpF (número do CPF do aluno que se candidatou 
para uma turma), nome (nome ou parte do nome do aluno) e/ou Turma (número da turma).

4 Em seguida, clique no botão pesquisar.

5 Caso não tenha preenchido nenhum campo do filtro; depois de pesquisar, o sistema 
apresentará todos os alunos que estão pendentes de aprovação em turma.

AtEnção! Se o período de seleção de uma turma já acabou, os alunos 
que se candidataram, porém não foram aprovados, não aparecerão mais 
na tela.

6 Para visualizar mais informações sobre o aluno a ser aprovado, clique no ícone Informações 
do Aluno, na coluna Funções.

7

7 Para visualizar mais informações sobre a turma em que o aluno se inscreveu, clique no ícone 
Informações da turma, na coluna Funções.
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8

8 Para fazer a aprovação, basta localizar o aluno a ser aprovado e clicar no ícone Aprovar 
Inscrição, da coluna Funções.

9

10

9 Aparecerá um pop-up, no qual é preciso escolher a opção Inscrição realizada, clicando na 
seta. 

10 Clique no botão Salvar.

Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.
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4.6.2. negar Inscrição de Aluno

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Aprovação de Inscrição de Aluno.

4

6
5

3

3 Para visualizar alunos específicos, preencha os filtros através dos campos CpF (CPF do aluno 
que se candidatou para uma turma), nome (nome ou parte do nome do aluno) e/ou turma 
(número da turma).

4 Após preencher os campos, clique no botão pesquisar.

5 Caso não tenha clicado em nenhum campo de filtro, após clicar em pesquisar, o sistema 
apresentará todos os alunos que estão pendentes de aprovação em turma.



223

AtEnção! Se o período de seleção de uma turma já acabou, os alunos 
que se candidataram, porém não foram aprovados, não aparecem mais 
na tela.

6 Para visualizar mais informações sobre o aluno que se inscreveu, clique no ícone 
Informações do Aluno, na coluna Funções.

7

7 Para visualizar mais informações sobre a turma em que o aluno se inscreveu, clique no ícone 
Informações da turma, na coluna Funções.

8

8 Para negar a aprovação, basta localizar o aluno inscrito e clicar no ícone Aprovar Inscrição, 
da coluna Funções.

10

9
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9 Aparecerá um campo em pop-up com o título Alterar Status da Inscrição. Clique na seta e 
escolha a opção Inscrição negada, não atendeu aos requisitos ou Inscrição negada, vagas 
preenchidas, de acordo com a necessidade.

10 Clique no botão Salvar.

11

11 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar para continuar 
utilizando o sistema.

4.6.3. Inscrição em Fila de Espera

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Aprovação de Inscrição de Aluno.
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4

6

5

3

3 Preencha os filtros através dos campos CpF (CPF do aluno que se candidatou para uma 
turma), nome (nome ou parte do nome do aluno) e/ou turma (número da turma).

4 Em seguida, clique no botão pesquisar.

5 Caso não tenha preenchido nenhum filtro, após pesquisar, o sistema apresentará todos os 
alunos que estão pendentes de aprovação em turma.

AtEnção! Se o período de seleção de uma turma já acabou, os alunos 
que se candidataram, porém não foram aprovados, não aparecem mais 
na tela.

6 Para visualizar mais informações sobre o aluno que se inscreveu, clique no ícone 
Informações do Aluno, na coluna Funções.

7

7 Para visualizar mais informações sobre a turma em que o aluno se inscreveu, clique no ícone 
Informações da turma, na coluna Funções.
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8

 

8 Para alterar o status de aprovação, basta localizar o aluno inscrito e clicar no ícone Aprovar 
Inscrição, da coluna Funções.

Aparecerá uma mensagem em pop-up com o título Alterar Status da Inscrição.

10

9

9 Clique na seta e escolha a opção Inscrição	em	fila	de	espera.

10 Clique no botão Salvar.

11

11 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar para continuar 
utilizando o sistema.
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4.6.4. trocar Aluno de turma

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Aprovação de Inscrição de Aluno.

4

6
5

3

3 Preencha os filtros dos campos CpF (CPF do aluno que se candidatou para uma turma), 
nome (nome ou parte do nome do aluno) e/ou turma (número da turma).

4 Em seguida, clique no botão pesquisar.

5 Caso não tenha preenchido nenhum campo do filtro, ao pesquisar, o sistema apresentará 
todos os alunos que estão pendentes de aprovação em turma.
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AtEnção! Se o período de seleção de uma turma já acabou, os alunos 
que se candidataram, mas não foram aprovados, não aparecerão na tela.

6 Para mudar o aluno para outra turma, basta localizar o aluno inscrito e clicar no ícone trocar 
Aluno de turma, da coluna Funções.

Aparecerá uma mensagem pop-up com o título mudar Aluno de turma.

8

7

7 No campo nova turma, clique na seta e escolha a turma para a qual o aluno será 
transferido.

8 Clique no botão Salvar.

9

9 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.
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4.7. material Complementar

Esta opção é utilizada quando o docente deseja disponibilizar conteúdo complementar para 
os alunos, visando ao aprimoramento da ação educacional em que o aluno está inscrito. Este 
material fica disponível para os alunos, mas não é obrigatório que ele o acesse. O material 
complementar pode ser arquivo, link, sugestão de leitura.

4.7.1. Inserir material Complementar

AtEnção! Para inserir material complementar é necessário saber os 
dados da turma e da disciplina na qual os arquivos serão anexados.

1

2

1 Acesse o menu Sala de Aula Virtual.

2 Clique no item material Complementar.



230

4

5

3

3 Para encontrar a turma em que será anexado o material complementar, faça um filtro, 
escolhendo as opções Ação Educacional e/ou a Entidade parceira. Para isso, clique na seta 
e, em seguida, no item.

4 Clique no botão pesquisar.

AtEnção! Caso clique em pesquisar, sem ter definido nenhuma 
opção de filtro, o sistema apresentará uma lista com todas as turmas 
disponíveis para anexar o material obedecendo à ordem alfabética pelo 
tipo de Ação Educacional.

DICA! Para organizar as turmas de outra forma, clique nas setas “para cima” e “para baixo” 
do topo de outras colunas, a fim de que a ordem alfabética obedeça à coluna desejada. 
Por exemplo, se clicar nas setas da coluna Entidade Parceira, o sistema mudará a ordem da 
sequência das turmas.

dICA! Para organizar as turmas de outra forma, clique nas setas “para 
cima” e “para baixo” do topo de outras colunas, a fim de que a ordem 
alfabética obedeça à coluna desejada. Por exemplo, se clicar nas setas 
da coluna Entidade Parceira, o sistema mudará a ordem da sequência 
das turmas.

5 Localize a turma em que deseja anexar o arquivo e clique na pasta disciplinas, da coluna 
Funções.

O sistema direcionará o usuário para as disciplinas que fazem parte da turma escolhida.
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6

6 Localize a disciplina na qual será anexado o arquivo, e clique na pasta material 
Complementar, da coluna Funções.

7

7 Clique no botão novo.
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9

8

8 Aparecerá, na tela, um pop-up para digitar as informações e anexar o arquivo. Digite o nome 
de identificação do arquivo, no campo título; digite uma descrição; e resuma o Conteúdo do 
material complementar (opcional).

9 Clique no botão Escolher Arquivo.
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10

10 Selecione o arquivo desejado em seu computador.
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11

11 Quando o sistema anexar o arquivo, clique no botão Salvar.

AtEnção! O tamanho máximo permitido para cada arquivo é de 20 
megabytes.
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4.7.2. listar material Complementar

1

2

1 Acesse o menu Sala de Aula Virtual.

2 Clique no item material Complementar.

4

5

3

3 Para localizar a turma na qual o material complementar foi anexado, faça um filtro, 
escolhendo a Ação Educacional e/ou a Entidade parceira da turma. Para isso, clique na seta 
e no item.

4 Clique no botão pesquisar.
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AtEnção! Caso escolha pesquisar, sem ter definido nenhuma opção de 
filtro, o sistema apresentará uma lista com todas as turmas obedecendo 
à ordem alfabética pelo tipo de Ação Educacional.

dICA! Para organizar as turmas de outra forma, clique nas setas do topo 
de outras colunas a fim de que a ordem alfabética obedeça à coluna 
desejada. Por exemplo, se clicar nas setas da coluna Entidade parceira, 
o sistema mudará a ordem sequencial das turmas.

5 Localize a turma na qual está anexado o material complementar, e clique na pasta 
Disciplinas da coluna Funções.

O sistema direcionará o usuário para as disciplinas que fazem parte da turma escolhida.

6

6 Localize a disciplina na qual está o arquivo e clique na pasta material Complementar,  da 
coluna Funções.

O sistema apresentará uma lista com os arquivos da turma e disciplina criadas.

7

7 Para verificar detalhes do arquivo, antes de abri-lo, clique no ícone detalhes, da coluna 
Funções.
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8

8 Abrirá um pop-up com dados sobre o arquivo. Após a leitura, clique em Fechar.

4.7.3. Abrir material Complementar

Para encontrar o Material Complementar que deseja abrir, utilize o passo a passo do item 
“4.7.2. Listar Material Complementar”.

1

 

1 Ao localizar o nome do arquivo, clique no ícone download, da coluna Funções.
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4.7.4. Remover material Complementar

Para encontrar o Material Complementar que deseja remover, utilize o passo a passo do item 
“4.7.2. Listar Material Complementar”.

1

1 Para remover o arquivo, basta clicar no ícone Apagar, da coluna Funções.

4.8. Acompanhamento do processo

4.8.1. Visualizar Agenda

Esta funcionalidade é comum a todos os perfis e auxilia os usuários no acompanhamento 
cronológico das turmas.

1

2

1 Acesse o menu Sala de Aula Virtual.
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2 Clique no item Agenda.

3
4

5 6

3 Utilize os filtros dos campos Código, Ação Educacional e data de Criação de turma, caso 
deseje definir critérios para localizar uma Ação Educacional.

4 Clique no botão pesquisar.

5 O sistema listará os resultados da pesquisa. Podem ser visualizados o número da turma, a 
Ação Educacional (nome), a data de Criação, o usuário que a criou e  seu Status.

AtEnção! Caso não utilize os filtros, o PGA listará todas as Ações 
Educacionais cadastradas e relacionadas ao perfil do usuário.

6 Na coluna Funções, clique no ícone Agenda da turma, para visualizar o calendário 
específico de atividades.

7 8
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7 No canto superior esquerdo da tela, clique no na seta para a esquerda, para ver meses 
anteriores à data atual (data do acesso), ou na seta para a direita, para ver meses posteriores 
à data atual (data do acesso).

8 No canto superior esquerdo da tela, clique no botão Hoje, para ver se há atividades 
programadas para a turma na data atual (data de acesso).

AtEnção! Esta funcionalidade aparece como atalho no menu 
Ferramentas, para os perfis Administrador Entidade Parceira, 
Coordenador Educacional e Aluno. 

4.8.2. Inserir Alerta em Agenda

Utilize o passo a passo do item “4.8.1. Visualizar Agenda” para encontrar a agenda que 
precisará receber o alerta.

1

1 Clique no nome da turma.
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2

4

3

2 Clique na opção Alerta.

3 Digite o lembrete, que ficará visível para os alunos que participam desta ação educacional.

4 Clique no botão Salvar alerta.

5

5 A partir deste momento, o lembrete ficará visível a todos os envolvidos com esta turma.

4.9. Avaliação de Aprendizagem

O Formulário de Aprendizagem serve para avaliar o aproveitamento do aluno em relação ao 
conteúdo ministrado durante a Ação Educacional. Cabe ao docente preparar as questões 
deste teste (prova) e lançá-las no sistema.

Enquanto os Formulários de Reação e de Senso só permitem questões de múltipla escolha, 
o Formulário de Aprendizagem possibilita questões discursivas (o aluno precisará descrever 
a resposta), múltipla escolha (o aluno precisará marcar uma das respostas como corretas) e 
relacione (o aluno fará a ligação de um assunto com o outro).
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Antes de cadastrar o formulário no sistema, é necessário inserir as questões que serão 
utilizadas em sua montagem. 

dICA! Alguns procedimentos sobre questões já foram abordados 
anteriormente, tais como o item “4.1.1. Inserir Questão de Múltipla 
Escolha”, o item “4.1.2. Listar Questões”, o item “4.1.3. Editar Questões” e 
o item “4.1.4. Remover Questões”.

4.9.1. Inserir Questão discursiva

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item Cadastro Questão discursiva.

7

3 4

65
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3 O campo tipo de Formulário já aparece preenchido como Aprendizagem.

4 No campo título, digite um nome para a questão a ser criada.

5 Clique na seta do campo Dificuldade e escolha entre “fácil”, “médio” ou “difícil”, de acordo 
com o grau de dificuldade da questão que está sendo cadastrada.

6 Digite a área de Conhecimento.

7 Clique no botão Avançar.

8

9

8 Descreva a pergunta e a Resposta.

9 Clique no botão Avançar.
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11

10

10 Confirme se os dados estão corretos.

11 Clique no botão Salvar.

4.9.2. Inserir Questão Relacione

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.
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2 Clique no item Cadastro Questão Relacione.

4

3

3 O campo tipo de formulário já aparece preenchido como Aprendizagem.

4 Clique no botão Avançar.
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8

5

7

6

5 Em seguida, digite o título da Questão.

6 Clique na seta do campo Dificuldade e escolha uma das opções: “fácil”, “médio” ou “difícil”.

7 Digite a área de Conhecimento.

8 Clique no botão Avançar.
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10

9

9 Descreva a pergunta.

10 Clique no botão Avançar.

11

12

11 Digite, na Coluna A e na Coluna B, itens que estejam relacionados uns aos outros. É 
importante que os itens que se relacionam fiquem na mesma linha. Posteriormente, o sistema 
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se encarregará de mistura-los.

12 Clique no botão Avançar.

13

1514

13 Na última etapa, basta conferir se está tudo correto.

14 Caso constate erros, clique no botão Voltar, ou na numeração correspondente à etapa 
incorreta, na parte superior.

15 Caso esteja tudo certo, clique no botão Salvar.

AtEnção! Repita todo este processo até cadastrar todas as questões 
que farão parte do Formulário de Aprendizagem que deseja criar.

4.9.3. Inserir Formulário de Aprendizagem

Para cadastrar um Formulário de Aprendizagem é necessário que, antes, sejam cadastradas 
as questões que farão parte deste documento: questões de múltipla escolha, discursiva ou 
relacione.
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1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item Cadastro Formulário Reação.

3

3 Clique no botão Continuar.

4

6

5

4 Digite um título para este novo formulário.
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5 Preencha o campo descrição do formulário (opcional).

6 Clique no botão Avançar.

10

7
8

9

7 Selecione as questões criadas, clicando em seus títulos, no campo Disponíveis.

8 Ao clicar em uma das questões, aparecem, à direita, o título, a pergunta e o tipo desta 
questão selecionada.

9 Clique em Copiar, para transferir as questões para o campo Selecionadas.

dICA! Caso precise transferir todas as questões do campo disponíveis 
para Selecionadas, escolha Copiar todos.

AtEnção! Caso alguma questão vá indevidamente para o campo 
Selecionadas, basta clicar nesta questão, e, em seguida, em Remover.

10 Clique no botão Avançar.
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12

11

11 Confira se todas as informações estão corretas.

12 Clique no botão Salvar.

dICA! Alguns procedimentos em relação a Formulários já foram 
apresentados anteriormente, mais especificamente nos itens: 
“4.1.6. Listar Formulários”, “4.1.7. Imprimir Formulário”, “4.1.8. Editar 
Formulários” e “4.1.9. Remover Formulários”.

4.10. Encerramento de turma

Ao terminar seu período de realização, a turma fica com status de concluída. Em seguida, é 
papel do docente fazer o controle de aproveitamento do aluno, lançando notas e frequências. 
Lembre-se: após o encerramento da turma, não é possível inserir mais nenhuma informação.
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4.10.1. listar Controle de Aproveitamento do Aluno

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Controle Aproveitamento Aluno.

4

5

3

3 Utilize os filtros dos campos turma (o número dela), nome ou tipo de Ação Educacional, 
para localizar uma ação específica.

4 Clique no botão pesquisar.

5 O sistema exibirá os itens da pesquisa.

AtEnção! Caso não utilize os filtros existentes, o PGA listará todas as 
Ações Educacionais cadastradas.
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4.10.2. Inserir notas de Aluno

Utilize o passo a passo do item “4.10.1. Listar Controle de Aproveitamento do Aluno” para 
localizar a Ação Educacional na qual deseja efetuar lançamento de notas.

1

 

1 Ao localizar a Ação Educacional, na coluna Funções, clique no ícone notas.

O sistema listará o nome dos alunos da turma.

Na coluna nota, haverá campos para sua inserção, ao lado do nome de cada aluno (as notas 
devem ser lançadas no formato de 0,00 a 10,00).

3

3 Clique no botão Salvar.
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4

4 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar.

4.10.3. Inserir Frequência de Aluno

Utilize o passo a passo do item “4.10.1. Listar Controle de Aproveitamento do Aluno”, para 
localizar a Ação Educacional na qual deseja efetuar lançamentos de frequência.

1

1 Ao localizar a ação educacional específica, na coluna Funções, clique no ícone Frequências.

O sistema listará o nome dos alunos da turma.

3

2
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dICA! Se o sistema não disponibilizar a listagem com os alunos da turma 
é porque não foi preenchida a agenda por disciplina, conforme passo a 
passo explicado no item “4.3.4. Cadastrar Agenda por Disciplina”.

2 Ao lado do nome de cada aluno, você encontra os campos para inserção das frequências. 
Cada coluna informará a data em que foi realizada a disciplina. Clique na caixa referente ao dia 
em que houve presença do aluno.

AtEnção! Caso o aluno tenha faltado, a caixa não deve ser marcada na 
data em questão.

3 Após lançar a frequência dos alunos, clique no botão Salvar.

4

4 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar.

4.10.4. Editar notas de Aluno

Para editar a nota de um aluno, siga o mesmo procedimento realizado na ação “4.10.2. Inserir 
Notas de Aluno”, sendo que, em vez de inserir, basta apagar o que foi digitado anteriormente 
e digitar a informação correta.
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1

1 Após efetuar as alterações necessárias, clique no botão Salvar.

2

2 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar.

4.10.5. Editar Frequência de Aluno

Para editar a frequência de um aluno, siga o mesmo procedimento realizado na ação “4.10.3. 
Inserir Frequência de Aluno”, sendo que, em vez de inserir, bastar apagar o que foi digitado 
anteriormente e digitar a informação correta.
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1

1 Após efetuar as alterações necessárias, clique no botão Salvar.

2

2 Quando aparecer a mensagem informativa “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar.

4.10.6. lançar Avaliação de Reação da turma

Depois de os alunos terem preenchido a Avaliação de Reação impressa, é necessário repassar 
as respostas para o sistema. Sem esta informação não será possível encerrar a turma.

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma” para encontrar a turma que preencheu a 
avaliação.
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1

1 Localize a turma cujos dados precisam ser consolidados, e clique no ícone Avaliar turma.

2

3

4

2 Aparecerá um campo em pop-up para preencher cada avaliação, de acordo com as respostas 
dos alunos.

3 Pegue uma folha preenchida e repasse a informação para o sistema.
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AtEnção! No caso de várias perguntas, desça com a barra de rolagem 
até respondê-las.

4 No final, clique em Salvar e continuar.

Siga esse passo a passo até completar todas as avaliações.

5

5 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.

4.10.7. Visualizar e Exportar Respostas Consolidadas das Avaliações 
de Reação

Após o preenchimento dos resultados de uma determinada avaliação de reação é possível 
visualizar e até exportar o consolidado para um arquivo em Excel.

Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma”, para encontrar a turma cuja avaliação 
será preenchida.

1

1 Localize a turma que precisa ser avaliada e clique no ícone Consolidar Avaliações.



260

O sistema abrirá uma janela com as informações. 

2

2 Para exportar os dados para um arquivo em Excel, clique no botão Exportar.

dICA! O objetivo do botão Exportar é permitir a geração de relatórios 
gerenciais e a construção de gráficos estatísticos. Mas, lembre-se: 
qualquer alteração realizada no arquivo em nada alterará o sistema.

4.10.8. Encerramento de turma

Quando uma turma cadastrada passou por todos os processos (inscrição, seleção e 
realização), e o docente lançou as notas, frequências e avaliação de reação dos alunos, é 
necessário efetuar o encerramento da turma no sistema. 

AtEnção! Uma turma só pode ser encerrada se tiver um docente 
associado. A associação do docente não é obrigatória no momento da 
criação da turma, mas uma turma não é encerrada sem essa informação.
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Utilize o passo a passo do item “4.3.3. Listar Turma”, para encontrar a turma que deve ser 
encerrada.

1

1 Ao localizar a turma, clique no ícone Encerrar turma, da coluna Funções.

AtEnção! Caso o docente não tenha ainda lançado as notas, 
frequências e avaliações de reação dos alunos, o sistema apresenta uma 
mensagem de erro, pedindo que isso seja realizado. Para tanto, leia o 
passo a passo dos itens “4.10.2. Inserir Notas de Aluno”, “4.10.3. Inserir 
Frequência de Aluno” e “4.10.6. Lançar Avaliação de Reação da Turma”.
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2

2 Quando aparecer a mensagem “Deseja encerrar a turma?”, clique no botão Encerrar turma.

3

3 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar 
utilizando o sistema.
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5. midiateca

5.1. produtos

5.1.1. Inserir produtos

Antes de iniciar o cadastramento de um novo Produto, certifique-se se existe algum formulário 
disponível para associação no PGA. O Formulário é pré-requisito para esta funcionalidade. 

1

2

 

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item produto.
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3

3 Em seguida, clique no botão novo.

4

4 Clique no botão Continuar.
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5

6

5 Preencha os campos título, Autor, Tipo do Produto, Área de Conhecimento, localização, 
palavra Chave e descrição.

6 Clique no botão Avançar.

7

8

7 Preencha o campo orientação pedagógica. 

8 Novamente, clique no botão Avançar.
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10

9

9 No campo Formulário de Reação, selecione o formulário que deseja associar ao Produto.

10 Clique em Avançar.

11

11 Confira se todos os dados foram digitados corretamente e clique no botão Salvar.
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12

12 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

5.1.2. listar produtos

1

2

1 Acesse o menu Coordenação Acadêmica.

2 Clique no item produto.
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4

3

5

3 Utilize os filtros dos campos produto, tipo do produto, área, Autor e palavra Chave, caso 
deseje definir critérios para localização do Produto.

4 Clique no botão Pesquisar.

5 Em seguida, o sistema listará os resultados da pesquisa.  Caso não utilize os filtros 
existentes, o PGA relacionará todos os produtos cadastrados.

5.1.3. Editar produtos

Utilize o passo a passo do item “5.1.2. Listar Produtos”, para encontrar o Produto que será 
alterado.

1

1 Após localizar o Produto que deseja editar, na coluna Funções, clique no ícone Editar (na 
mesma linha do produto a ser editado).
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2

2 Clique nos botões Voltar e Salvar para deslocar-se entre as telas.

3

4

3 Efetue as alterações desejadas.

4 Em seguida, clique em Avançar até chegar à última tela.
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5

5 Clique no botão Salvar para efetivar as alterações realizadas.

6

 

6 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar para continuar 
utilizando o sistema.

5.1.4. Remover produtos

Utilize o passo a passo do item “5.1.2. Listar Produtos”, para encontrar o Produto que será 
removido.

1

1 Após localizar o Produto que deseja excluir, na coluna Funções, clique no ícone Apagar (na 
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mesma linha do produto para remoção).

2

2 O sistema exibirá a mensagem de alerta “Deseja realmente excluir o registro?”.  Clique no 
botão Sim para confirmar a exclusão.

3

3 Quando aparecer a mensagem “Produto – [Nome do Produto] – Removido com Sucesso”, 
clique no botão Fechar.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.
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5.1.5. listar portfólio de produtos

1

2

3

1 Acesse o menu portfólio.

2 Clique no item produtos.

3 Ou no link Clique aqui e visualize os produtos da nossa midiateca.

4
5

6

4 Utilize os filtros dos campos produto, tipo, área, Autor e palavra Chave, para definir 
critérios de localização do Produto.

5 Clique no botão Pesquisar.

6 O sistema listará os resultados da pesquisa.  Caso não utilize os filtros existentes, o PGA 
relacionará todos os Produtos cadastrados.
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Na mesma linha do Produto que deseja visualizar, localize a coluna Funções, e clique no ícone 
detalhes para saber informações mais específicas.

dICA! Utilize a barra de rolagem  para visualizar todos os dados.  

7

7 Após a leitura, clique no botão Fechar.

dICA! Caso queira exportar os produtos disponíveis, apresentados em 
tela, para um arquivo em Excel, clique no botão Exportar.



274

É possível abrir, ou até salvar em seu computador, o arquivo com as informações sobre os 
produtos.

AtEnção! Toda alteração realizada no arquivo não altera em nada o 
sistema. 
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6. Visibilidade das Ações Educacionais e dos 
produtos

6.1. listar Histórico Educacional

Para visualizar o histórico de um aluno específico, basta seguir os procedimentos:

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Histórico Educacional.

4

5

3

3 Caso tenha os dados do aluno, preencha os campos de filtro, com nome (nome completo ou 
parte do nome do aluno), CpF (número do CPF do aluno) ou Empresa de origem.

4 Após preencher um ou mais campos de filtro, clique no botão pesquisar.  
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AtEnção! Caso tenha escolhido Pesquisar, sem ter preenchido nenhum 
campo do filtro, o sistema apresentará todos os alunos que possuem 
histórico educacional.

5 O sistema irá listar todas as atividades do aluno pesquisado.  Localize-o e, em seguida, 
clique no ícone Histórico do Aluno, na coluna Funções.

AtEnção! A pesquisa não é necessária quando é o aluno quem está 
fazendo a consulta, pois, ao clicar em Administração e Histórico 
Educacional, a tela apresentará automaticamente as ações educacionais 
e os produtos que ele realizou.

6

6 Para visualizar mais informações sobre uma determinada atividade relacionada ao histórico, 
clique no ícone detalhes (caso seja uma ação educacional) ou no ícone detalhes do produto 
(neste caso, sendo um produto). Ambos estão localizados na coluna Funções.
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7

7 Após a leitura das informações, clique no botão Fechar.

6.2.	Emitir	e	Imprimir	Certificado

Siga os procedimentos da ação “6.1. Listar Histórico Educacional”, até que o sistema liste 
todas as atividades do aluno.

1

1 Na coluna Funções, clique no ícone Certificado, para imprimir o certificado referente à 
atividade concluída.
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O sistema informará a mensagem “Deseja salvar ou abrir este arquivo?”.  Clique em abrir para 
visualizar o arquivo no formato PDF. Em seguida, faça a impressão.
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7. Relatórios do pGA
A emissão de relatórios é de uso exclusivo dos usuários com os perfis de Administrador UCT 
ou Entidade Cliente.

Cada tipo de relatório possui campos específicos para filtragem de dados. Alguns filtros 
permitem a inserção de conteúdo, outros devem ser selecionados nas combo boxes.

Entretanto, todos podem ter seus dados exportados e salvos em um documento em Excel, 
permitindo amplo manuseio das informações pelos usuários.

7.1. Relatórios de Ações Educacionais

Estes relatórios correspondem aos diversos tipos de Ações Educacionais que podem ser 
inseridas no PGA (Certificações, Cursos, Workshops e Palestras).

Neste submenu temos os seguintes relatórios: Controle de Docentes, Realizações, Situação de 
Alunos por Disciplina, Situação Geral de Alunos e Situação das Turmas.

Relatório de Controle de docentes

Através deste relatório pode-se verificar a alocação de 
docentes nas disciplinas e turmas existentes, entre outras 
informações. Este relatório servirá como base para o 
pagamento de instrutores externos.

Relatório de Realizações
Este relatório exibe informações estatísticas sobre as Ações 
Educacionais realizadas, como a quantidade de treinados, de 
turmas, total de horas de treinamento, entre outras. 

Relatório da Situação de  Alunos por disciplina

Neste relatório pode-se verificar diversas informações sobre 
os alunos: dados cadastrais, sua participação nas diversas 
Ações Educacionais, as turmas em que se inscreveram, suas 
notas e frequências, os períodos em que participaram dessas 
ações, entre outras.

Relatório da Situação Geral de Alunos

Pode-se verificar informações sobre os alunos, como seus 
dados cadastrais, empresa e sindicato de origem etc. 

Entretanto, este relatório refere-se, mais especificamente, 
ao status de inscrição do aluno nas turmas de Ações 
Educacionais, e ao próprio status das turmas (em 
andamento, encerrada), além da sua data de início e fim, 
entre outras informações.

Relatório de Situação das turmas

Este relatório apresenta um panorama geral dos status das 
turmas (ex: Aprovada aberta para inscrição, Aprovada em 
andamento, Aprovada concluída, Cancelada etc.), assim como 
o quantitativo de alunos por turma (inscritos, cancelados, 
aprovados, reprovados), entre outras informações.
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7.1.1. Emitir Relatórios de Ações Educacionais

1

2

1 Clique no menu Relatórios.

2 No submenu Ações Educacionais, escolha o tipo de relatório, de acordo com as suas 
necessidades.

3

4 5

3 Se desejar, utilize os filtros disponíveis para customizar as informações que serão 
apresentadas pelo sistema.

4 Clique no botão pesquisar.

As informações do banco de dados do PGA aparecerão logo abaixo dos títulos, nas colunas.

5 Uma vez efetuada a pesquisa dos dados, clique no botão Exportar.
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O sistema exportará, para um arquivo em Excel, os dados do relatório escolhido.

AtEnção! O arquivo, como qualquer outro documento do Excel, pode 
ser alterado livremente, porém NENHUMA alteração realizada no 
arquivo irá interferir no sistema. Portanto, se você notar que há alguma 
informação incorreta, corrija-a dentro do sistema.

7.2. Relatórios de produtos

Este relatório exibe informações estatísticas sobre os produtos inseridos no sistema, como a 
quantidade de inscrições, entre outras informações. Para produtos, é possível emitir relatório 
de Realizações, no qual é informado quais produtos receberam inscrições dos alunos; ou, 
ainda, o de Situação Geral de Aluno, que mostra o status dos alunos nos diversos produtos 
educacionais oferecidos pela UCT. Deste modo, pode-se efetuar um acompanhamento de 
forma mais global.
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7.2.1. Emitir Relatórios de produtos

1

2

1 Clique no menu Relatórios.

2 No submenu produtos, escolha a opção desejada.

5

4

3

 

3 Se desejar, utilize os filtros disponíveis para customizar as informações constantes do 
sistema.

4 Clique no botão pesquisar.

As informações do banco de dados do PGA aparecerão logo abaixo dos títulos, nas colunas.
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5 Uma vez efetuada a pesquisa dos dados, clique no botão Exportar.

O sistema exportará, para um arquivo em Excel, os dados do relatório escolhido.

AtEnção! O arquivo, como qualquer outro documento do Excel, pode 
ser alterado livremente, porém NENHUMA alteração realizada no 
arquivo irá interferir no sistema. Portanto, se você notar que há alguma 
informação incorreta, corrija-a dentro do sistema.
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8. publicação de Avisos e Envio de mensagens

8.1. publicação de Avisos

A publicação de avisos visa a comunicar, aos usuários do sistema, informações relevantes 
sobre a Plataforma ou, até mesmo, novas ações da UCT. Como a nota fica postada na página 
inicial do PGA, somente o administrador UCT tem permissão para publicar avisos. 

Aproveite esta ferramenta para divulgar cursos, vídeos produzidos pelo Canal Educação ou 
informações relevantes. 

8.1.1. publicar Avisos

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item publicação de Avisos.
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3

3 Clique no botão novo.

4 5

7

6

8

4 No campo título da mensagem, digite o nome da Mensagem, ou seja, a chamada que 
aparecerá no sistema para a leitura da mesma.

5 No campo data Início, informe a data para publicação da mensagem, no formato dd/mm/
aaaa. Se desejar, clique no ícone do calendário (ao lado do campo de preenchimento) e 
selecione o dia, mês e ano.

6 No campo data término, informe a data em que a mensagem deve ser retirada do sistema. 
Assim como no passo anterior, utilize o formato dd/mm/aaaa. Se desejar, clique no ícone do 
calendário (ao lado do campo de preenchimento) e selecione o dia, mês e ano.
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7 No campo descrição da mensagem, descreva o conteúdo da mensagem informativa (ver 
máximo de caracteres).

AtEnção! O sistema não possui corretor gramatical ou ortográfico; 
portanto, releia a mensagem escrita e lembre-se: a escrita correta, clara e 
concisa é fundamental para a boa comunicação!

8 Clique no botão Avançar.

10

9

9 Selecione os perfis para os quais deseja direcionar a mensagem criada. Para isso, clique na 
caixa correspondente.

10 Clique novamente no botão Avançar.
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11

11 O sistema apresentará as informações anteriormente inseridas. Caso esteja tudo correto, 
clique no botão Salvar.

12

12 Quando aparecer a mensagem “Salvo com Sucesso”, clique no botão Fechar. O aviso criado 
ficará visível assim que o perfil selecionado entrar  no sistema.
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8.1.2. listar publicação de Avisos

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item publicação de Avisos.

4

5

3

3 No campo título, informe o nome da mensagem, caso deseje filtrar para localizar um aviso 
específico.

4 Clique no botão pesquisar.

5 O sistema listará os resultados da pesquisa. Caso não utilize o filtro, o PGA relacionará todas 
as mensagens publicadas.
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8.1.3. Editar publicação de Avisos

Utilize o item “8.1.2. Listar Publicação de Avisos”, para localizar o Aviso a ser atualizado.

1

 

1 Na coluna Funções, clique no ícone Editar (na mesma linha da mensagem para edição).

2

2 Clique no botão Voltar para deslocar-se entre as telas.
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4

3

3 Efetue as alterações desejadas.

4 Em seguida, clique em Avançar.

5

5 Clique no botão Salvar para efetivar as alterações realizadas.
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6

6 Quando aparecer a mensagem “Salvo com sucesso”, clique no botão Fechar.

8.1.4. Remover publicação de Avisos

Utilize o item “8.1.2. Listar Publicação de Avisos” para localizar o aviso que deseja remover.

1

1 Na coluna Funções, clique no ícone Apagar (na mesma linha da mensagem que será 
excluída.

O sistema emitirá mensagem de alerta, na tela, informando “Deseja realmente excluir o 
registro?”.

2
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2 Clique no botão Sim para excluir (esta operação não pode ser desfeita).

3

3 Quando aparecer a mensagem “Mensagem – [nome da mensagem] – Removido com 
Sucesso”, clique no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

AtEnção! A função excluir só deve ser utilizada quando houver erro 
no cadastro do item. Após a realização de associações no sistema, não 
será possível excluir o item, mesmo que ele não tenha mais utilidade. 
É importante sinalizar que o sistema mantém um histórico de todos os 
cadastros e ações, o qual não pode ser perdido.

8.1.5. Visualizar Avisos

1
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1 O aviso criado ficará visível assim que o usuário selecionado entrar no sistema. Para ler o 
aviso, o destinatário precisa clicar no título do aviso.

2

2 Após ler o aviso, clique em Fechar.

8.2. Envio de mensagens

Diferentemente da publicação de avisos, o envio de mensagens é uma ferramenta que outros 
perfis do sistema podem utilizar para se comunicar, como o caso de um docente com uma 
turma, por exemplo. Outra diferença é que o envio de mensagens é feito por e-mail, ou seja, 
você descreve a mensagem na Plataforma e envia pelo sistema, mas o usuário recebe no 
endereço eletrônico cadastrado.

8.2.1. Enviar mensagens para Alunos

Para se comunicar com os alunos de uma determinada turma, siga os seguintes passos:
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1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Envio de mensagens.

3

3 Clique no botão novo.

4

5

6

7

4 No campo título do Comunicado, digite o o assunto do e-mail que será enviado.

5 No campo tipo do destinatário, selecione a opção que melhor se aplica aos usuários que 
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receberão a mensagem.

6 No campo mensagem, digite o conteúdo do e-mail.

7 Clique no botão Avançar.

98

10

8 Preencha o(s) campo(s) Ação Educacional e/ou Código da turma.

9 Clique no botão pesquisar.

10 Uma vez efetuada a pesquisa, selecione quem receberá a mensagem.

11

11 Clique no botão Avançar.

12

13

12 Confira  se os dados estão corretos.

AtEnção! Uma vez enviadas, estas mensagens não podem mais 
ser removidas ou atualizadas, ficando registradas definitivamente 
no sistema. Tenha cuidado e lembre-se de ser claro em todas as 
comunicações na Plataforma.
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13 Clique no botão Enviar.

14

14 Quando aparecer a mensagem “Comunicado administrativo enviado com sucesso”, clique 
no botão Fechar, para continuar utilizando o sistema.

Os alunos da turma selecionada receberão um e-mail com o comunicado enviado.
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8.2.2. listar mensagens

1

2

1 Acesse o menu Administração.

2 Clique no item Envio de mensagens.

4
3

5

3 Utilize os filtros dos campos título (da mensagem) e tipo de destinatário, caso deseje 
definir critérios para localização da mensagem.

4 Clique no botão pesquisar.
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5 O sistema listará os resultados da pesquisa.

AtEnção! Caso não utilize os filtros existentes, o PGA listará todas as 
mensagens publicadas.
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9. Glossário

• Administrador: perfil que possui nível de gerenciamento e controle do sistema.

• Check list: lista de checagem, verificação, conferência etc.

• CnpJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É o registro de uma pessoa jurídica 
(empresa, órgão público etc.) na Receita Federal brasileira. É o antigo documento CGC. 
Toda empresa precisa tê-lo.

• Combo Box: dados que podem ser selecionados em um grupo de opções 
predeterminadas.

• Consolidado: unificado, ligado.

• CpF: Cadastro de Pessoa Física. É o registro de um cidadão na Receita Federal brasileira 
(antigo documento CIC).

• Ementa: breve apresentação das ideias gerais que serão abordadas ao longo da ação 
educacional. Por exemplo, a descrição resumida das matérias e suas cargas horárias.

• Entidade: empresa, associação, corporação, sociedade, federação, confederação etc.

• Entidade Cliente: empresas que recebem ações educacionais gerenciadas pela UCT. Ex: 
federações, sindicatos, empresas de ônibus etc.

• Entidade parceira: empresas que elaboram e ministram ações educacionais.

• Filtro: predefinição do que se deseja pesquisar no sistema.

• menu: organiza e possibilita o acesso aos submenus.

• parametrização: processo de definição dos parâmetros (características, padrões, 
normas) necessários para servir como base de dados, antes de se utilizar uma 
determinada ação em um sistema.

• Perfil: conjunto de responsabilidades predefinidas para um grupo de usuários.

• pop-up: janela extra que abre no navegador, ao visitar uma página web.

• Submenu: conjunto de ações executáveis.

• usuário: indivíduo cadastrado, com permissão de acesso ao sistema, e associado a um 
ou mais perfis.
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