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1 INICIANDO O MÓDULO ACADÊMICO  
 
1.1  Autenticação do usuário  
 
Ao entrar no módulo Acadêmico o sistema solicita o nome e a senha do usuário. Através 
destas informações o sistema define as opções que cada usuário poderá utilizar. Coloque 
seu usuário no campo informado, clique no ENTER para posicionar o cursor no campo 
senha, digite sua senha e clique mais uma vez no ENTER. 
 

 
 
1.2.  Confirmação da data  
 
A confirmação da data existe como forma de basear a data de um lançamento 
financeiro ou algum outro campo que necessite da data atual. 
 

 
1.3.  Tela Inicial  
 
A tela inicial do UNI-MESTRE é composta por uma barra de menu, uma barra ícones, uma 
barra de status e uma área de trabalho.  



 
 
A barra de menu e a barra de ícones são iguais e trazem todas as opções que podem ser 
utilizadas no módulo Acadêmico. Veja uma breve explicação sobre cada opção de 
menu: 
 
Módulo: Alternar entre o módulo Acadêmico e Financeiro. 
Cadastros: Acesso aos cadastros básicos para funcionamento e configuração do sistema 
Acadêmico. 
Pessoas: Acesso ao cadastro de pessoas (Pessoas, Professor, Aluno ou Fornecedor). 
Matrículas: Acesso às opções de Matrículas de um Aluno. 
Secretaria: Acesso às opções de Secretaria (Notas, Médias, Prazos das notas online, Dados 
do histórico do aluno). 
Relatórios: Acesso às opções de relatórios Acadêmicos. 
Configurações: Acesso a configurações dos usuários e seu privilégios nos módulos do 
sistema. 
Sair: Fecha o UNI-MESTRE. 
A barra de status (na parte inferior da tela) traz no lado esquerdo o nome do usuário 
conectado no momento e no lado direito a data atual do sistema. 
 

 
 
 
Clicando sobre o nome do usuário você estará desconectando o seu usuário. Neste 
momento é mostrada uma janela pedindo seu usuário e senha. Esse procedimento 
impede que alguma pessoa sem usuário e senha válidos mexa no sistema. 



É recomendado sempre desconectar o usuário quando você se afastar do computador, 
evitando que outras pessoas utilizem o seu usuário para registrar dados no sistema. 
 
Clicando sobre a data é possível alterar a data do sistema. Esse procedimento necessita 
de privilégio ao usuário, caso contrário o mesmo não poderá alterar a mesma. 

 
2. CADASTROS  
 
Neste item do menu estão todos as telas de cadastros do Módulo Acadêmico, são eles:  
 
Na maioria das telas do sistema, é possível visualizar na parte inferior uma barra de ações 
conforme figura abaixo. Perceba que para cada botão possui um atalho, como por 
exemplo, o (F2) no botão incluir. Você pode usar estas teclas de atalho no seu teclado 
para executar as ações daquele botão sem a necessidade de clicar com o mouse: 
 

 
 
• F2 Incluir: este botão permite a inclusão de um novo registro no cadastro que está 
sendo utilizado;  
• F3 Alterar: possibilita a alteração das informações do registro no cadastro que está em 
uso. 
• F4 Excluir: exclui o registro selecionado no momento.  
• F5 Salvar: ao incluir ou alterar este botão fica disponível para que a ação seja 
confirmada;  
• F6 Cancelar: como o botão anterior, este também fica disponível ao Incluir ou Alterar 
para que a ação seja cancelada e as informações restauradas como estavam antes da 
alteração.  
 
2.1 Documentos  
 
Essa opção permite o cadastro de todos os documentos que a instituição irá solicitar junto 
aos estudantes e/ou responsáveis para garantir o ingresso do mesmo na Instituição. Nessa 
tela são cadastrados todos os documentos necessários, sendo que num segundo 
momento será feita a amarração dos mesmos a um curso.  



 
 
 
2.2 Disciplinas  
 
Essa opção permite o cadastro de disciplinas e suas respectivas ementas. Nesta tela são 
apresentadas as disciplinas de todos os cursos. Este mesmo cadastro também pode ser 
encontrado na opção Departamentos e Cursos, na guia Disciplinas. 
 



 
 
Ao ser incluído uma disciplina por essa opção é necessário observarmos alguns detalhes:  
Primeiramente é necessário o preenchimento correto do campo CURSO, ou seja, se a 
disciplina pertence ao curso ENSMEDIO, o mesmo deverá ser preenchido respeitando a 
correta forma de digitação desse código. 
O campo ordem será utilizado para mostrar a ordem de apresentação das disciplinas em 
alguns relatórios de médias. Utilize sempre números seqüenciais e que não se repitam. 
 
2.3 Departamentos e Cursos  
 
Nessa tela é feito a inclusão de Departamentos, Cursos, Turmas, Disciplinas, Grades-
Curriculares e Documentos Necessários. Note que existem guias para cada opção citada 
conforme figura abaixo: 

 
O sistema UNI-MESTRE permite uma hierarquia no cadastro dos cursos, turmas e grade 
curricular. Abaixo segue um esquema de como poderá ser estruturado os cursos e turmas 
de uma Instituição de Ensino. 
 
Hierarquia para melhor organização de Cursos e Turmas 
 



 
2.3.1 Departamentos  
 
Na guia de Departamentos é cadastrada as divisões de departamentos ou as áreas da 
Instituição (Por exemplo, Graduação, Pós Graduação, Cursos Regulares, Cursos Extra-
Curriculares, etc...).  
Para cada departamento existem campos complementar posicionado ao lado esquerdo, 
que deverão ser preenchidos para o correto funcionamento do sistema.   
 

 
 
 
 

Curso de 
Graduação X 

Turma  1 Turma 8 

Grade 1 Grade 2 

Departamento de 
Graduação 

Departamento de Pós 
Graduação 

Curso de 
Graduação Y 

Curso de Pós 
Graduação A 

Curso de Pós 
Graduação B 

Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 

Grade 2 Grade 1 Grade 2 Grade 1 Grade 2 Grade 1 

Documentos Necessários Documentos Necessários 



 
 
Além dos campos Descrição, Razão Social e CNPJ existem os campos para geração e 
recebimento das mensalidades de um aluno. O campo de CONTA PADRÃO PARA 
EMISSÃO DE BOLETOS refere-se à qual Caixa (ver explicação no manual financeiro) a 
geração de mensalidades dos alunos desse departamento deverá estar atrelada. Uma 
vez informado o caixa padrão, esse será utilizado para geração de mensalidades para 
TODOS cursos e turmas ligados ao mesmo. A alteração de uma conta nesse campo pode 
influenciar a geração errada de mensalidades, o que pode ser de grave situação para 
uma Instituição de Ensino.  
Já o campo de CONTA PADRÃO PARA RECEBIMENTOS, refere-se à qual caixa deverá ser 
sugerido para o recebimento de uma mensalidade lá na planilha de recebimentos. 
 
 
 
2.3.2 Cursos  
 
Na guia de cursos são cadastrados todos os cursos e informações pertinentes ao mesmo. 
Sempre serão apresentado os cursos referente ao departamento selecionado. Os cursos 

estão organizados por Ano/Semestre, sendo que existe uma opção (  )  de habilitar ou 

não esse filtro. Para avançar ou retroceder o Ano/Semestre use o botão  , clicando na 
seta superior para avançar e a seta de baixo para retroceder.  
 

 
 
 
Abaixo são descritos os campos de cada Aba: 
 
Informações da Grade  
Grau: Informe o Grau do curso selecionado. No caso de cursos especiais informe 9. 
 
Ao lado esquerdo cada curso possui alguns campos que deverão ser preenchidos para o 
correto funcionamento do sistema.  Alguns campos são apenas informativos, mas quanto 



mais informação o sistema possuir, mais correta será a usabilidade e os usuários terão mais 
informações dentro do sistema. Abaixo segue detalhe do que se trata cada campo. 
 
Grau: Informe o grau em que o curso se encontra.  
Carga Horária: Informe a carga horária Total do curso em horas (Ex.: 4020 Hrs). 
Dias Letivos: Informe a quantidade de dias letivos do Curso. 
Número de Etapas: Informe a quantidade de etapas ( fases ou semestres )que o curso 
terá. Isso representa a quantidade de turmas que o aluno precisa se matricular neste 
curso para concluí-lo. 
Nome da Etapa: Se deixado em branco o sistema adotará o nome de Etapa, caso 
contrário informe o termo usado para cada etapa na instituição. Por exemplo, Módulo, 
Período, Séries, Fases, Semestre, etc. 
Duração Hora/Aula: Informe a duração em minutos de cada aula. 
Código da Grade Padrão: Muitas instituições de Ensino Superior possuem mais de uma 
grade (currículo) em um mesmo curso. Essas grades são configuradas no cadastro de 
Grade Curricular, porém nesse campo deverá ser informado qual é o código da grade 
que o sistema deverá sugerir na matrícula de um aluno no semestre do curso selecionado. 
O cadastro de cursos possui outras abas, dentre elas temos na seqüência a aba 
chamada Observações. 
 

 
 
Arquivo do Contrato: Informe o nome do arquivo que o sistema deverá procurar para 
imprimir o contrato. (Fica a encargo da Uninformare passar o nome do arquivo).  
Arquivo de Requerimento: Informe o nome do arquivo que o sistema deverá procurar 
para imprimir o contrato. (Fica a encargo da Uninformare passar o nome do arquivo).  
Observações: Utilize esse campo para fazer comentários necessários sobre o curso e que 
poderão por exemplo, ser impresso no histórico de todos alunos desse curso.  
 
Atos Oficiais  
Inclua os atos oficiais do curso selecionado, como por exemplo parecer de autorização 
e/ou reconhecimento. Este é um simples registro de informação que poderá ser utilizado 
para impressão de relatórios e consulta. Para isso clique na aba de Atos Oficiais, clique no 
botão Incluir e preencha as informações necessárias. 
 



 
 
2.3.3 Turmas  
 
Na aba Turmas são cadastradas as turmas de cada curso. Após incluir uma turma o 
código da mesma não deve ser alterado, pois ele é utilizado em diversos pontos do 
sistema.  
É necessário preencher a descrição da turma (Ex. Primeiro semestre Administração, ou 
então Primeiro Ano do Ensino Médio). Essa descrição fica a encargo da instituição a 
melhor forma de preenchimento. 
O campo professor responsável pode ser preenchido para aquelas turmas que possuem 
um regente de turma. Logo abaixo desse campo existe o campo campus. Informe ali o 
campus em que essa turma está alocada (Ex. Campus I e Campus II ). 
 
Para as instituições que utilizam o controle de freqüência através de carteirinha ( módulo 
Terminal de Acessos ) é necessário que cada turma tenha a opção Esta turma utiliza 
Terminal de Acesso marcada, afim de que o sistema possa controlar ou não as presenças 
dos alunos. 
 
Quando a instituição permite a re-matricula online dos alunos, a turma precisa ter a 
opção Estar turma tem inscrição On-line marcada a fim de permitir as matriculas / 
inscrições online dos alunos. 
 
 



 

 
 
Aba Informações da Grade  
 
Cód. Grade: Informe qual é o código da grade curricular que essa turma terá as 
disciplinas associadas e oferecidas para matrícula de novos alunos. 
 
Etapa: Informe o número da etapa (semestre ou série) dessa turma. O mesmo não poderá 
ser maior que o numero de etapas informada na aba Cursos. Turno: Informe o turno da 
turma. 
 
Vagas: Informe a quantidade de vagas para a turma. 
 
Número de Semanas Letivas: Informe o número de semanas letivas da turma. 
 
Horas Aulas/Semanais: Informe a quantidade em horas de aulas semanais da turma 
 
Forma de Avaliação: Selecione o parâmetro de avaliação que deverá ser usado para os 
cálculos de médias da turma. (Para cadastrar um parâmetro veja o item Parâmetro de 
Avaliação). 
 
Aba Agenda  
 
Data Início: Informe a data de início da turma. Esse campo é de extrema importância 
para as instituições que controlam as presenças dos alunos através do módulo de 
Terminal de Acesso). 



Data Fim: Informe a data de término da turma. Esse campo é de extrema importância 
para as instituições que controlam as presenças dos alunos através do módulo de 
Terminal de Acesso). 
Data Conclusão: Informe a data de conclusão da turma. 
Hora Início: Informe a hora de início da turma. Esse campo é de extrema importância para 
as instituições que controlam as presenças dos alunos através do módulo de Terminal de 
Acesso). 
Hora Fim: Informe a hora de término da turma. Esse campo é de extrema importância 
para as instituições que controlam as presenças dos alunos através do módulo de 
Terminal de Acesso). 
 
Aba Observações  
Inclua se necessária alguma observação sobre a turma.  
 
2.3.4 Grade Curricular  
 
A tela de grade curricular permite amarrar as disciplinas com as etapas do curso para 
cada turno. Cada turma possui lá em seu cadastro uma Etapa e um Turno, esse dois 
campos é que farão a relação com a grade cadastrada para que os alunos possam ser 
matriculados corretamente.  
Para incluir uma grade é necessário que as disciplinas estejam cadastradas (Acessar a 
aba Disciplinas e cadastrar uma nova se necessário).  
 
Para a correta relação das disciplinas com a turma observe os passos abaixo: 
 
1º) Olhe a etapa e turno no cadastro de uma turma por exemplo: 
 

 
 
2º) No cadastro de Grade Curricular clique em Incluir para cadastrar uma NOVA grade 
curricular para essa turma. Uma janela será mostrada, com todas as disciplinas do curso 
em que a turma está cadastradas.  
 



 
 

Selecione a disciplina desejada e arraste ela para o espaço da DISCIPLINAS DA GRADE.  
 
3º) O sistema irá lhe perguntar qual é o código da grade que será utilizada para essa 
turma (lembre do código utilizado lá no cadastro da turma) conforme figura a seguir. 
 
 

 
 
 
4º) A seguir será solicitado que seja informado o turno dessa grade. Coloque apenas a 
letra conforme a legenda apresentada, respeitando que essa deverá ser com letra 
MAIÚSCULA. 
 



 
 

 
5º) O próximo passo é informar qual é a etapa ( fase ou semestre ) dessa grade. Se a 
grade que está sendo cadastrada é para a turma do primeiro semestre então o número 
que deverá ser colocado é 1 e assim sucessivamente. 
 

 
 

Ao confirmar a etapa, você poderá arrastar as demais disciplinas conforme já foi feito no 
primeiro passo, o sistema agora NÃO irá mais perguntar todas as informações conforme 
fizemos passo a passo acima, assumindo as informações já colocadas na inserção da 
primeira disciplina. 
 
Ao final teremos um grade cadastrada no lado direito conforme figura abaixo. 
 

 
 

 
 
Ao cadastrarmos uma grade para a etapa 1 e turno Noturno, estaremos nesse momento 
informando qual é a grade da(s) nossa(s) que possuem a etapa 1 e turno Noturno. 
 

 

 
 



Se for necessário incluir alguma disciplina à uma grade já cadastrada, clique em Mostrar 
Disciplinas e repita passos já passados acima. 
 

 
  
Utilize o botão Copiar Grade para fazer uma cópia da grade para um outro turno ou 
etapa. Desta forma todas as disciplinas da grade seleciona será copiada para a nota 
etapa ou turno informados.  
A amarração da grade com a turma será feita através do TURNO e da ETAPA. Por isso ao 
montar uma grade, por exemplo, com a etapa 2 e turno S (Misto), todas as turmas com a 
etapa 1 e turno misto terão essa grade curricular.  
Após configurar a grade curricular você poderá preencher os campos de número de 
aulas semanais e carga horária para cada disciplina. O número de aulas é utilizado para 
cálculo da mensalidade quando a instituição adotar plano de pagamento por créditos. A 
carga horária da disciplina é utilizada para cálculo da freqüência de parâmetro de 
avaliação estiver configurado para calculo da freqüência por carga horária. 
 
2.3.5 Disciplinas  
 
Cadastre as disciplinas, siglas, ementas, Bibliografias Básicas e Complementares de cada 
disciplina do curso selecionado.  



 
 
Utilize o botão Visualizar Plano de Ensino para ver o Plano enviado pelo professor através 
do módulo On-line. Este botão abre o plano de ensino utilizando seu navegador de 
Internet padrão.  
 
2.3.6 Documentos Necessários  
 
Esta guia define os documentos que os alunos devem apresentar ao fazer matrícula neste 
curso.  



 
 
 
A opção “Necessário para Ativação da Matrícula”, garante que o aluno só terá a sua 
matrícula Ativada (aluno cursando) após apresentar todos os documentos com esta 
opção acionada.  
A opção Número do Grupo pode ser utilizada para criar um grupo de documentos que 
tem o mesmo valor ou importância, logo, o aluno poderá apresentar somente um deles 
para a instituição. Para isso basta definir um número e aplicar para os documentos que 
pertencem a esse grupo.  
Exemplo: -O aluno precisa apresentar a Carteira de Identidade ou o CPF. Então poderia 
ser criado um grupo com o número 1 para esses dois documentos. -O aluno precisa 
apresentar o Histórico de Ensino Fundamental ou o Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental. Então poderia ser criado um outro grupo com o número 2 para esses dois 
documentos. Se o aluno apresentar qualquer um dos documentos de cada grupo, será o 
suficiente para ativar sua matrícula.  

2.4 Forma de Ingresso  
 
Tela para cadastro das formas possíveis de ingresso de um aluno na instituição. As opções 
de ingressos são apresentadas na tela de Matrícula do aluno. 
 



 
 
2.5 Instituições de Ensino  
 
Tela para cadastro das Instituições de Ensino. O cadastro de instituições de ensino é 
utilizado em vários pontos do sistema, como por exemplo, na matrícula do aluno 
(instituição de origem), na definição do histórico anterior, no cadastro dos professores, 
etc...  
 
2.6 Empresas  
 
Tela para cadastro das Empresas que poderão ser amarradas ao cadastro de um aluno.  



 
 
2.7 Horário  
 
Tela para cadastro dos horários de aulas da Instituição. O cadastro de horários é 
importante na definição dos horários das disciplinas/turmas.  

 



 
2.8 Horários da Turma 
  
Tela para montagem da grade de horário das turmas. Selecione o Ano/Semestre e a 
Turma e depois clique na célula referente a um horário e dia da semana. Todas as 
disciplinas da grade nesta série são apresentadas para você selecionar.  
Para poder cadastrar os Horários das Turmas é necessário ter a grade-curricular 
cadastrada e também é necessário que existam professores amarrados com turmas e 
disciplinas (Cadastro de Disciplinas e Turmas do Professor).  

 
 
2.9 Disciplinas e Turmas do Professor  
 
Tela utilizada para amarrar uma turma e disciplina para o professor.  
Selecione um professor para fazer a amarração e depois clique na aba Disciplinas e 
Turmas do Professor.  



 
 
Primeiramente informe às disciplinas que o professor está apto a lecionar, para isso clique 
em Mostrar todas as Disciplinas. Uma janela com todas as disciplinas agrupadas por curso 
é apresentada. Abra o curso que contém a disciplina e arraste-a para a grade de 
disciplinas que o professor leciona.  

 



 
Após ter as disciplinas que o professor leciona definidas, você poderá amarrar as turmas 
do professor para o ano/semestre utilizando o botão Mostrar Turmas do Ano/Sem.  
 

 
 
Na janela que aparece você verá todas as turmas que possuem a disciplina que o 
professor está apto a lecionar. Basta arrastar a disciplina referente a Turma do professor 
para a grade Turmas/Disciplinas do Professor.  
 
Quando o troca de professor em uma disciplina e uma turma, a troca deve ser feita pela 

opção de Trocar prof. de Turma com isso automaticamente todas as 
informações são transferidas para o nome professor. 
 
 
 
2.10 Parâmetros de Avaliação  
 
Tela utilizada para definir os Parâmetros de Avaliações para um determinado curso. Nesta 
tela são indicadas as fórmulas de médias e condições para que um aluno seja aprovado 
ou reprovado na disciplina e ou turma.  
Após a definição de um parâmetro de Avaliação, você deve amarrá-lo a cada turma, no 
cadastro de Departamentos e Cursos.  
 



 
 
As opções que podem ser configuradas no Parâmetro de Avaliação são:  
 
 
 
 
 
2.10.1 Média1 
 
Nr. De Avaliações na Etapa: Define o número de avaliações que será aplicado a cada 
etapa (Turma). Aqui estamos falando somente em avaliações finais e não notas parciais 
de provas e trabalhos.  
Periodicidade: Define a distribuição de tempo das avaliações. São elas: Mensal, Bimestral, 
Semestral, Anual...  
Avaliação por Notas: Indica que será utilizado notas como avaliação.  
Avaliação por Conceito: Indica que será utilizado conceito para apresentação de 
médias. Nesta versão, A avaliação é digitada em notas e convertida para conceito 
durante a apresentação do Desempenho do Estudando nos módulos on-line ou nas 
impressões de boletins customizados para o cliente.  
Avaliação Descritiva: Habilita no diário de classe eletrônico o espaço para digitação do 
texto referente a avaliação descritiva do aluno para cada disciplina.  
Aplicar notas de Recuperação por Período: Se esta opção estiver ativada o sistema abre 
um campo de Nota de Recuperação para cada avaliação desta Etapa.  
Condição para Aplicar a Recuperação: define uma condição lógica para aplicar ou não 
a nota de recuperação.  



Fórmula da Recuperação: define a fórmula a ser a utilizada para composição da nota 
após a aplicação da nota de recuperação, se a condição para aplicação for 
verdadeira.  
Fórmula da Média da Etapa: Define a fórmula para composição das médias referente as 
notas de todas as avaliações desta etapa.  
Freqüência Global para Aprovação: Define se a aprovação por freqüência será dada por 
disciplina ou referente a freqüência calculada referente a todas as disciplinas da etapa.  
Aplicar nota de Prova Institucional: Define se será utilizado prova Interdisciplinar (“provão”) 
para cálculo de média da etapa.  
Fórmula da Média Final: A média final deve ser diferente da Fórmula da média da Etapa 
somente se houver alguma variável para ajustá-la, como por exemplo, a Prova 
Institucional.  
 
2.10.2 Média2 
 
Condição para Aprovação Direta: define uma condição lógica para o aluno ser 
Aprovado.  
Condição para Reprovação Direta: define uma condição lógica para o aluno ser 
Reprovado. O sistema verifica primeiro a condição de Aprovação, caso seja verdadeira, 
a condição de reprovação não será aplicada.  
Aplicar nota de Exame da Etapa: Utilize esta opção para deixar um aluno em exame caso 
a condição para Aprovação Direta não for aceita.  
Fórmula da Média Final Após Exame: Define uma nova fórmula a ser utilizada após 
digitação da nota do Exame, para composição da média final.  
Condição para Aprovação com Exame: Define uma nova condição lógica para o aluno 
ser Aprovado, após a digitação da nota do Exame.  
Número máximo de Disciplinas: Define o número máximo de disciplinas que o aluno pode 
ficar em Exame. Caso o aluno pegue exame em mais disciplinas do que for estipulado 
neste campo, todas as disciplinas serão definidas como Reprovados.  
Aplicar nota de Segunda Época: Utilize esta opção para deixar um aluno em Segunda 
Época, caso a condição para Aprovação com Exame não for aceita.  
Fórmula da Média Final Após Segunda Época: Define uma nova fórmula a ser utilizada 
após digitação da nota de Segunda Época, para composição da média final.  
Condição para Aprovação com Segunda Época: Define uma nova condição lógica para 
o aluno ser Aprovado, após a digitação da nota de Segunda Época.  
Número máximo de Disciplinas: Define o número máximo de disciplinas que o aluno pode 
ficar em Segunda Época. Caso o aluno pegue Segunda Época em mais disciplinas do 
que for estipulado neste campo, todas as disciplinas serão definidas como Reprovados.  
 
 
2.10.3 Média3 
 



 
 
Número de Casas Decimais: Define a quantidade de casas decimais que será utilizada 
para apresentação das médias no módulo Acadêmico.  
Peso para arredondamento das Médias: Esta opção pode ser utilizada caso a instituição 
desejar efetuar o arredondamento da média final dos alunos que obterem notas 
aproximadas da média necessária para aprovação. Nesta caixa deve ser colocado o 
valor máximo que o sistema poderá adicionar na média calculada para aprovar o aluno. 
Por exemplo, se definirmos um peso de 0,3 nesta caixa, e a media necessária para 
aprovação for sete, então, o sistema aprovará todos os alunos que tiverem média maior 
ou igual a 6,7, fixando o valor da média para sete.  
Cálculo da Freqüência: O cálculo da freqüência do aluno é sempre apresentado por 
disciplinas, sendo possível efetuar verificação de aprovação pelo percentual global. O 
cálculo é feito dividindo o número de faltas do aluno pela quantidade de aulas. Esta 
quantidade de aulas pode ser considerada o valor das aulas dadas reais, ou o valor da 
carga horária de cada disciplina. Se o cálculo for definido por Aulas Dadas, então o 
sistema utilizará o valor digitado no cadastro de Aulas Datas dentro do menu secretaria 
como sendo o total de aulas. Se estiver utilizando o programa diário de classe então esse 
valor não precisa ser digitado. Se o cálculo for definido pela Carga Horária da Disciplina, 
então o sistema utilizará o valor da carga horária digitado na grade curricular, dentro do 
cadastro de departamentos e cursos.  



Considerar Freqüência somente da Disciplina: Esta opção foi criada para as turmas que 
tem professores de classe, onde um único professor leciona todas as disciplinas. Nesta 
caixa deve ser informado o código da disciplina que o professor irá utilizar para registrar as 
informações no sistema on-line.  
Truncar as notas para o número de casas decimais estipuladas:  
Truncar a média anual para o número de casas decimais estipuladas:  
Truncar a média final para o número de casas decimais estipuladas:  
Converter notas digitadas para Zero, durante o cálculo de médias: com essa opção 
selecionada quando é feito o recalculo da média ele apresenta 0 (zero) quando o 
professor não lançou nota. 
 
 
2.10.4 Diário On-Line 
 
Essa guia está relacionada com o acesso do diário de classe on-line dos professores bem 
como suas permissões. 

 



 
A Fórmula padrão (sugerida ao professor) é a fórmula que os professores deverão usar 
obrigatoriamente se a opção de obrigar os professores a utilizarem a fórmula padrão 
estiver ativa. 
Ou apenas sugere a fórmula para o professor utilizar. 
 
Para composição das fórmulas e condições nos parâmetros de Avaliações, além dos 
operadores aritméticos (+, -, /, *) e os operadores lógicos (=, >, <, >=, <=, <>), também é 
possível utilizar as seguintes palavras chaves:  
nota1, nota2, nota3, etc.: representa as notas do período (bimestre, trimestre, etc). 
notap: representa a nota do período, porém só deve ser utilizado nas formulas da nota de 
recuperação. 
rb: representa a nota da recuperação bimestral. 
nota_d1, nota_d2, nota_d3, etc.: representa a nota definitiva do período (nota após a 
recuperação). 
Somente utilizado se aplicar a nota de recuperação. 
frequencia.: representa o percentual de freqüência do aluno. 
mediainstitucional.: representa a nota final da provainstitucional (interdisciplinar). 
mediaanual.: representa a média da etapa, obtida após o cálculo da Média da Etapa. 
mediafinal.: representa a média final do aluno, obtida na fórmula da média final e depois 
da aplicação do exame e segunda época. 
 
2.11 Módulos On-line  
 
O menu módulos on-line traz os cadastros importantes para funcionamento dos módulos 
online.  
 
2.11.1 Prazos para Apresentação dos resultados finais  
 
Clique na opção de prazos dos resultados finais para configurar as datas para liberação 
dos resultados dos alunos no módulo de desempenho dos estudantes (on-line). Antes 
dessa data o aluno pode ver suas informações parciais, porém, não poderá observar sua 
média final e situação.  
 



 
 
 
2.11 Formas de Ingresso 
 
Tela utilizada para cadastrar as formas de ingressos indicadas na matricula do aluno.  
 
 



 
 
 
 
3. Pessoas  
 

3.1 Cadastro  
 
O cadastro de pessoas contém as informações comuns para todas as categorias de 
pessoas (professores, funcionários, alunos, etc...). Você pode utilizar este cadastro sem 
restrição para adicionar qualquer tipo de contatos de pessoas que você tenha na sua 
instituição.  
 
 



 
3.2 Alunos  

 
O Cadastro de alunos possui as mesmas informações básicas obtidas no cadastro de 
pessoas, porém, através desta opção é possível amarrar o aluno a um responsável 
Acadêmico e Financeiro e também iniciar a matrícula do aluno.  
 



 
 
 
O Responsável Acadêmico e Financeiro apresenta uma tela de cadastro semelhante ao 
cadastro do aluno. Porém, lembre-se que não é necessário repetir nenhum cadastro 
dentro do sistema, então, se você já tem o cadastro do responsável preenchido em 
outras ocasiões, basta selecioná-lo neste momento. Na guia de responsável Acadêmico 
ou Financeiro você deve utilizar a barra de ícones na parte inferior para informar quem 
será o responsável. As opções são:  
Novo Cad.: Utilize este botão somente se o responsável nunca foi cadastrado no sistema. 
Neste caso o UNI-MESTRE abre um cadastro em branco para você preencher.  
Buscar Cad.: Esta opção deve ser utilizada sempre que houver um cadastro para este 
responsável no sistema. Não importa se ele é um outro aluno, um professor, um 
funcionário, ou qualquer que seja o tipo de pessoa.  
= Aluno: Indica para o sistema que o próprio aluno será o responsável. Mesmo neste 
momento, o cadastro não foi duplicado, isso significa que se você alterar qualquer 
informação no cadastro de responsável, também estará alterando essa informação no 
cadastro do próprio aluno.  
= Pai: Esta opção é basicamente igual ao Novo Cad., porém já preenche o nome do Pai 
no campo Nome. Se o pai do aluno já tiver um cadastro completo no sistema, utilize a 
opção Buscar Cad.  
= Mãe: Esta opção é basicamente igual ao Novo Cad., porém já preenche o nome da 
Mãe no campo Nome. Se a mãe do aluno já tiver um cadastro completo no sistema, 
utilize a opção Buscar Cad.  
 
 
 
 
 
 



3.3 Professores  
 
O Cadastro de professores e funcionários possui as mesmas informações básicas obtidas 
no cadastro de pessoas, porém, através deste cadastro é possível ter acesso a outras 
opções específicas.  
 

 
 
Na aba Complementares, é necessário assinalar as opções Professor Ativo e/ou 
Funcionário Ativo para que o sistema considere esta pessoa um professor ou funcionário 
respectivamente. Esta opção é utilizada em alguns relatórios e também no módulo 
biblioteca para liberação dos empréstimos  
No caso de um professor existe também outra forma que o sistema o considera, que é a 
amarração com uma turma. Ou seja, se um individuo for amarrado a alguma turma ele é 
um professor.  
Além da Aba de Dados Pessoais e Complementares, ainda temos as seguintes opções no 
cadastro de professores:  
 
a) Experiência: aqui é possível registrar todas as experiências profissionais do professor  
nesta ou em outras instituições.  
 
b) Dedicação: aqui é possível registrar todas as atividades que o professor teve em 
relação ao curso ou instituição.  
 
c) Contrações: aqui é possível registrar cada contratação que o professor teve nesta 
instituição, assim como, as funções exercidas.   
 
d) Formação Acadêmica: Neste item é possível registrar todos os títulos e atividades 
acadêmicas cujo aluno participou.  
 



3.4. Fornecedores 
 
No cadastro de fornecedores é cadastrado os fornecedores de material para a 
instituição. Também no cadastro de fornecedores podes cadastrar as empresas no qual 
serão vinculas a um cliente para impressão de boleto quando no caso o quem paga o 
boleto é a empresa em que o aluno trabalha. 
 

 
 
 
 
3.5 Planilha de Contatos 
 
Na tela de planilha de contatos pode ser cadastradas informações para serem entrados 
em contatos como telefone, email, a data que deseja que seja entrado em contato e se 
necessário a turma para a qual será dado recado. 



 
 
 
3.6 Importar Fotos 
 
Na tela de importação de fotos pode ser importada as fotos de alunos através do código 
de pessoa. As fotos devem estar todas juntas em uma pasta com o código ou o nome 
completo, mas qualquer espaço ou acento a mais no nome ele já não vai identificar. 
 
 



 
 
 
3.7.  Pesquisar 
 
 
A tela de pesquisar é utilizada apenas para buscar a informação sobre pessoa, professor, 
fornecedores. 



 
 
 
 
 
4. Matriculas 
 
4.1. Planilha de matriculas 
  
Após preencher o cadastro do aluno e de seus responsáveis, você poderá efetuar a 
matrícula do aluno clicando na guia Matrículas.  
 



 
 
Nesta tela, é possível observar na grade do lado esquerdo, todas as matrículas nos cursos 
que o aluno possui. Clicando sobre uma matrícula no curso, são apresentadas as 
matrículas nas Etapas (turmas) na grade do lado direito.  
Abaixo é possível observar algumas opções importantes para verificação antes da 
matrícula de um aluno.  
Documentos: Apresenta a lista de documentos que o aluno já apresentou na instituição. 
Orientações Pedagógicas: Observações registradas pelo(a) orientador(a) 
pedagógico(a). Financeiro: Apresenta o financeiro pendente do aluno com a instituição. 
Após analisar os itens citados acima é possível efetuar a matrícula de um aluno, clicando 
simplesmente no botão Matricular, conforme apresenta a tela abaixo.  



 
 
Ao clicar no botão Matricular é apresentada a tela de Matricula no Curso que deve ser 
informado todas as informações preenchidas na tela. Após clicar em Confirmar abre o 
assistente de matricula composto por 5 abas sendo a mesma seqüência da Rematricula 
conforme a tela abaixo: 
 



 
 
Inicialmente, é necessário confirmar o Ano/Semestre da Matrícula, o Curso, a Data de 
Matrícula, a forma de Ingresso e a Instituição de Origem se necessário.  
Após selecionar o curso é apresentado as turmas para efetuar deste curso abertas para 
inscrição. Selecione uma turma e clique em Avançar.  
Na próxima Etapa, de disciplinas, são apresentadas todas as disciplinas para esta turma. É 
possível adicionar ou remover uma disciplina, no caso da instituição permitir matrícula por 
disciplina. Se não precisar alterar, simplesmente clique em Avançar.  
Na etapa das disciplinas quando o aluno não vai cursar alguma disciplina essas são 
selecionadas e em seguida é clicado em Remover disciplinas selecionadas. 
Na etapa de Planos de Pagamentos serão apresentados todos os planos de pagamentos 
disponíveis para esta turma. Selecione o plano desejado, se houver mais de um, e Avance 
para a próxima etapa.  
Na etapa de vencimentos o sistema apresenta como as parcelas financeiras deste novo 
aluno. Nesta tela é possível alterar a data de vencimento inicial e selecionar a forma de 
cálculo do dia de vencimento. Se calcular o vencimento para X dias úteis, o sistema gera 
os vencimentos desconsiderando os sábados e domingos. Se calcular sempre para o dia 
X, o sistema gera os vencimentos sempre para o mesmo dia especificado. Nesta versão o 
sistema não permite gerar vencimentos nos sábados e domingos. Se algum vencimento 
cair nestes dias da semana o sistema ajustará automaticamente para a segunda-feira 
próxima.  



 
 
Ainda na aba de Vencimentos, é possível aplicar planos de descontos para as 
mensalidades. Os planos de descontos devem estar previamente cadastrados nos 
cadastros financeiros.  
 
Selecione na grade do lado esquerdo qual o desconto você quer aplicar. Em seguida, 
marque as parcelas que receberão os descontos, ou utilize o botão Selecionar Todas, se 
for o caso. Confirme os descontos clicando sobre o botão Aplicar Desconto.  
Você também pode acrescentar valores extras às parcelas dos alunos, clicando sobre a 
caixinha de seleção na frente de cada parcela. O sistema irá perguntar se deseja aplicar 
valor extra e em seguida solicitará o valor desejado.  
Pronto, neste ponto você já está com todas as informações suficientes para Confirmar a 
Matrícula do aluno, clicando sobre o botão Executar Plano e Registrar Matrícula.  



 
 
 
 
Após a confirmação da Matrícula, o sistema exibe todas as parcelas financeiras geradas 
e apresenta cinco botões com as seguintes possibilidades.  
1. Imprimir Recibo: Este procedimento irá dar inicio à baixa da parcela seleciona no caixa 
e emitirá um recibo para o aluno na seqüência.  
2. Imprimir Requerimento: Este procedimento irá efetuar a impressão do requerimento de 
matrícula. O relatório deve estar configurado no cadastro de Departamentos e Cursos.  
3. Imprimir Bloquetos: Este procedimento irá efetuar a impressão do boleto de pagamento 
das parcelas selecionadas.  
4. Imprimir Contrato: Este procedimento irá efetuar a impressão das vias do contrato do 
aluno, que também deve estar configurado no cadastro de Departamentos e Cursos.  
5. Configurar: Permite a configuração da impressão. 
Perceba que ao fechar a tela o aluno já terá a matrícula criada no seu cadastro.  



 
 
Para marcar os documentos exigidos e que o aluno já trouxe, clique no botão 
Documentos, localizado na parte inferior da tela.  
Para fazer alguma observação Pedagógica do aluno clique em Orientação Pedagógica.  
E para verificar as parcelas em Débito do aluno, clique em Financeiro, também localizado 
na parte inferior da tela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 MATRÍCULAS  
 
O menu matrículas concentra todas as possibilidades que o UNI-MESTRE oferece para 
visualização e alterações nas matrículas já efetuadas pelos alunos. 
  
4.1 Planilha de Matrículas  
 
Com essa opção você terá acesso à todas as matrículas efetuadas, por aluno 
individualmente (F8) ou por turma (F9), e poderá efetuar alterações diversas sobre elas.  
 

 
Na tela acima foi selecionada uma turma (F9) e nessa aparecem todos os alunos 
matriculados na mesma.  
 
4.1.1 Matrículas dos alunos  
 
Nesta primeira aba da planilha de matrículas as seguintes opções são apresentadas na 
barra Inferir:  
Por turma: Permite selecionar uma turma e visualizar todos os alunos da mesma.  
Por Aluno: Permite selecionar um aluno e visualizar todas as matrículas do mesmo.  
Situação de Matrícula: Permite alterar a situação de matrícula do aluno. As opções 
disponíveis são:  
a) Ativar Matrícula: Altera a situação de um aluno para CURSANDO. Essa opção pode ser 
utilizada no caso de uma Transferência ou cancelamento feito de forma incorreta 
b) Cancelar Matrícula: Altera a situação de um aluno para MATRÍCULA CANCELADA. Será 
solicitado o motivo do cancelamento.  



c)Marcar como Reserva: Altera a situação de um aluno para RESERVA. Com esta situação 
o aluno não é exportado para o programa diário de Classe.  
d)Registrar Abandono: Altera a situação de um aluno para ABANDONO. Deve ser usado 
se o aluno não oficializar sua saída na escola. e) Registrar Desistência: Altera a situação 
de um aluno para DESISTÊNTE. Será solicitado  
o motivo da desistência.  
f)Trancar Matrícula: Altera a situação de um aluno para MATRÍCULA TRANCADA. Será 
solicitado o motivo do trancamento.  
Transferência: Esta opção pode ser utilizada para:  
a) Efetuar Transferência Externa: Altera a situação do aluno para TRANSFERIDO e solicita o 
motivo da saída.  
b) Efetuar Transferência Interna: Altera a situação da matrícula atual para TRANSFERENCIA 
INTERNA e efetua uma nova matrícula do aluno em outra turma da instituição, que 
deverá ser selecionada na tela próxima tela. A transferência Interna somente é permitida 
entre turmas cadastradas no mesmo ano/semestre. Ao efetuar este tipo de transferência, 
as médias dos períodos (bimestres, trimestres) e as suas respectivas faltas são copiadas 
para a nova turma somente se os códigos das disciplinas na nova turma forem iguais.  
c) Troca de Turma: Com esta opção é possível trocar o aluno de turma sem criar um 
registro de transferência Interna:  
Importante: Quando a instituição utiliza o programa diário de classe, os professores são 
informados das alterações de situações na próxima baixa dos dados. Caso você faça 
uma troca de turma após o inicio das aulas, o professor da turma anterior não poderá ser 
avisado automaticamente pelo sistema. Neste caso, a transferência Interna seria mais 
aconselhável.  
Visualizar Motivos: Apresenta os motivos de saída dos alunos. A tela abre somente se 
houver algum motivo cadastrado.  
Observações: Espaço destinado para observações da secretaria. Estas são as mesmas 
observações contidas na tela de Ficha Individual. Depois de inserida uma observação à 
mesma não poderá mais ser removida. A observação fica amarrada ao código do aluno 
somente.  
Forma de Ingresso: Permite alterarmos algumas informações sobre a entrada do aluno na 
instituição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Matrículas nas disciplinas 
  
Na aba Disciplinas, dentro da Planilha de Matrículas, é possível visualizar todas as 
disciplinas que o aluno tem matrícula.  



 
 
Com esta aba seleciona as seguintes informações são apresentadas na barra inferior:  
a)  Alterar situação da Disciplina: apresenta das mesmas opções contidas na guia 

Situação  
 de matrículas, da guia anterior, porém 

este  
local  a alteração é aplicada somente 

a  
 disciplina selecionada. Se esta turma utilizar um plano de pagamento por créditos, 

o  
 financeiro poderá ser alterado neste momento.  
b)  Matricular Grade: utilize esta opção para matricular todos os alunos selecionados 

em  
 todas  

as  

disciplinas  do  

curso.  

Esta 
opção 
somente 
é  

importante  

se  um  

aluno  for  

 matriculado antes de ter a grade-curricular do curso definida corretamente.  
c)  Matricular Disciplina: permite  incluir uma nova disciplina para o aluno de 

qualquer turma  
 ou cursos. Se esta turma utilizar um plano de pagamento por créditos, o financeiro  
 poderá ser alterado neste momento.  
d)  Remover Disc: exclui  uma disciplina do aluno. Esta opção 

apaga todas as  
informações  

 de notas que o aluno tem nesta disciplina.  

4.1.3  Documentação  



 
Esta aba pode ser utilizada para conferir a documentação entregue pelos alunos após a 
sua matrícula.  

 
É possível Marcar ou Desmarcar os documentos que o aluno apresentou e também, 
registrar uma pequena observação para cada um. 

 
4.2 Reserva de Vagas  
Essa opção pode ser usada para re-matricular automaticamente uma turma do ano 
semestre corrente para o próximo ano semestre.  



 
Selecione a turma que deseja re-matricular no campo De Turma  
e informe para qual turma os mesmos serão re-matriculados no campo Para Turma  
.  
O sistema irá apresentar os planos de pagamentos já cadastrado para esta turma, 
selecione o plano desejado. Na grade da direita são apresentadas todas as parcelas do 
plano de pagamento, caso não queira mantê-las desmarque as parcelas desejadas. 
Posteriormente Clique em Gerar Reservas.  
O sistema irá registrar uma matrícula de todos os alunos na nova turma com a situação de 
RESERVA. Esta situação somente passará para CURSANDO, ou seja, matrícula efetiva, se o 
aluno quitar a primeira mensalidade e manter a documentação em dia.  
As impressões dos Contratos e dos Requerimentos podem ser feitas após a confirmação 
da reserva. Para isso clique em Imprimir Requerimentos e Imprimir Contratos. 
 
4.3 Equivalência de Disciplinas  
Esta opção pode ser utilizada pelas instituições de curso superior para registrar as 
disciplinas que o aluno cursou em outra instituição e/ou em outro curso e que podem ser 
utilizadas como Aproveitamento de Disciplinas.  



 
SECRETARIA 
 
O menu de secretaria agrupa todas as informações referentes a notas, diários e históricos 
de alunos.  

 
 
5.1 Diário de Classe  
Através do menu diário de classe é possível configurar os prazos para utilização do diário 
de classe e visualizar o diário do professor após envio.  
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5.1.1 Prazos do Diário de Classe  



Informe ao sistema os prazos de Baixa, Envio e Digitação das Notas de Exame. O professor 
somente conseguirá receber ou enviar as informações do sistema dentro deste prazo.  

 
Baixa Inicio: Data de inicio para os professores baixarem os dados de turma. Baixa Fim: 
Data final para os professores baixarem os dados de turma.  
Envio Inicio: Data de inicio para os professores enviarem os dados de turma. Envio Fim: 
Data final para os professores enviarem os dados de turma.  
Digitação Exame Inicio: Data de Inicio para os professores digitarem as notas da 
Recuperação do Período ou Exame Final. Digitação Exame Final : Data final para os 
professores digitarem as notas da Recuperação do Período ou Exame Final.  
Obs: A digitação das notas de recuperação e exame serão feitas diretamente no módulo 
Professores On-line, caso a instituição disponha desse módulo. Casto contrário o mesmo 
será feito pela ficha individual. A data inserida na ultima etapa de avaliação para 
digitação das notas do exame é que será utilizada para liberação da digitação do 
exame final. 
 
5.1.2 Visualizar Diários  
Com essa opção a secretaria poderá visualizar os dados de turma enviados pelos 
professores através da Internet.  



 
Na primeira guia de Turmas do Professor você deve selecionar qual professor e disciplinas 
que deseja visualizar. Somente serão apresentados os diários já enviados para a secretaria 
pelo professor.  
A explicação sobre as demais guias, podem ser encontradas no manual do programa 
Diário de Classe.  
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5.2 Ficha Individual  
Através dessa opção a secretaria poderá consultar, ajustar e digitar as médias e 
freqüências dos alunos.  



 
É possível seleciona um aluno individualmente ou toda uma turma, utilizando 
respectivamente os botões (F8) Por Aluno e (F9) Por Turma.  
Ao selecionar uma turma ou aluno é apresentada toda a disciplina de cada aluno na 
grade. Para selecionar uma única disciplina basta clicar sobre a lupa ao lado da palavra 
disciplina, no canto esquerdo inferior.  
As informações contidas na grade após a sigla da disciplina são formadas de acordo 
com a configuração no parâmetro de avaliação para esta turma.  
Na parte inferior existe uma barra de ferramentas com as seguintes opções:  

 
5.2.1 Digitação PI (Prova Institucional)  
Permite a digitação das notas da PI dos alunos caso a Instituição utilize a mesma.  
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5.2.2 Digitação de Médias/Faltas  
Permite a digitação de Notas e Faltas dos alunos para cada período de avaliação 
(bimestres, trimestres, etc.).  



 
A digitação da nota nesse exemplo será feita no campo Bim 1 e a freqüência no campo 
Falta: 1. Após a digitação da Nota pressione Enter para o cursor posicionar-se no campo 
falta. Faça esse processo após digitar a falta para o cursor posicionar-se novamente no 
campo de nota do próximo aluno.  
Ao lado direito existe os filtro que poderão ser utilizados para selecionar um próximo aluno 
ou turma para efetuar a digitação. É possível efetuar nesta tela a digitação de:  
a) Médias do Período (bimestre, trimestre, semestre, etc.)  
b) Exames do Período (notas de recuperação)  
c) Notas do Exame Final  
d) Notas de Segunda Época  
Após o término da digitação clique no botão Fechar e confira as notas, freqüências e 
situação dos alunos. Caso alguma situação tenha ficado errada, clique no botão 
Recalcular Notas. 
 
5.2.3 Acerto de Médias e Faltas  
Essa opção pode ser utilizada quando for necessário fazer um ajuste em nota ou 
freqüência do aluno.  



 
Você poderá ajustar as notas e faltas de cada período de avaliação, a média final, o 
percentual de freqüência e ainda a situação de um aluno.  
Para que a média, freqüência e a situação informada nesta tela não sofra alterações no 
próximo recálculo de notas, ligue a opção Congelar Médias e situação atual.  
Utilize o botão Recalcular Notas para re-aplicar os cálculos de freqüências e médias dos 
alunos selecionados, de acordo com o parâmetro de avaliação. Este procedimento 
somente afetará as notas não congeladas. 
 
5.2.4 Observações  
Utilize essa opção para fazer observações pertinentes ao aluno referente às atribuições da 
secretaria. Após preencher cada observação, clique em Assinar e Gravar e a tal 
observação será gravada informando o usuário que a fez e a data da mesma. As 
observações não poderão ser apagadas do sistema depois de confirmadas.  



 
 
5.3 Digitação de Médias e Faltas  
Caminho direto para a digitação de Médias e Faltas comentadas no item Ficha 
Individual.  
 
5.4 Digitação da Prova Institucional  
Caminho direto para a digitação da PI caso a Instituição faça uso da mesma.  
 
5.5 Digitação de Aulas Dadas  
Tela para digitação da quantidade de aulas dadas por disciplina em cada turma, caso a 
freqüência de um aluno seja baseada na quantidade de aulas dadas e não na carga 
horária. Esta opção não será necessária se for utilizado o diário de classe eletrônico, pois o 
valor da aula data será preenchido automaticamente na importação do diário para o 
sistema.  
 
5.6 Histórico  
Utilize essa opção para digitar informações de disciplinas anteriores, colégios, informações 
de vestibular, observações e outros itens que são importantes na impressão do histórico do 
estudante.  



 
RELATÓRIOS 
 
Apresenta as opções referente à impressão relatórios acadêmicos.  

 
 
6.1 Relatórios Acadêmicos  
Nesta tela é possível imprimir todos os relatórios da área acadêmica disponíveis no 
sistema.  



 
Os relatórios estão organizados por grupos. Selecione o Grupo clicando no sinal de “ + “. 
Depois selecione o relatório desejado.  
Ao clicar sobre o relatório que deseja imprimir, são liberados ao lado direito todos os filtros 
que podem ser utilizados para este relatório selecionado.  
Configure os filtros disponíveis para o relatório e clique em Imprimir. O sistema perguntará 
se deseja visualizar a impressão. Clique em Sim para fazer a visualização em tela, caso 
contrário clique em Não para que a impressão seja feita imediatamente.  
A visualização de qualquer relatório no UNI-MESTRE é apresentada da seguinte forma:  



 
Na barra superior da visualização é possível avançar entre páginas, redimensionar o 
zoom, imprimir o relatório e também exportá-lo para outro programa.  
Para exportar o relatório para outro programa, clique no ícone Export, ao lado da 
impressora. A seguinte tela é apresentada:  

 
Na tela apresentada você pode escolher (em Format) para qual programa deseja 
exportar. Mantenha a opção Destination como Disk file, desta forma após confirmar o 
sistema simplesmente irá solicitar o nome do arquivo para salvar o relatório. Após ter o 
relatório salvo, basta abri-lo no programa utilizado e efetuar as alterações se necessário.  
7 CONFIGURAÇÕES  
Essa opção é utilizada para a configuração de usuários e permissões de acessos dentro 
do sistema.  

 



7.1 Trocar usuário  
Esta opção é utilizada para alterar o usuário atual do sistema. É o mesmo que clicar sobre 
o nome do usuário na barra de status, no parte inferior da tela. 
 
7.2 Módulos e Usuários  
Utilize esta opção para configurar o acesso dos usuários dentro do sistema.  

 
Existem 5 colunas que diferenciam o tipo de acesso para cada módulo, sendo elas:  
Aces.: Quando marcada (X) essa opção, permite ao usuário apenas acessar o módulo 
selecionado. Inc.: Quando marcada (X) essa opção, permite ao usuário Incluir 
informações no módulo selecionado. Alt.: Quando marcada (X) essa opção, permite ao 
usuário Alterar informações no módulo selecionado.  
Del.: Quando marcada (X) essa opção, permite ao usuário Deletar informações no 
módulo 
selecionado. 
Esp.: Quando marcada (X) essa opção habilita todas as demais opções de acesso. 
 
A Inclusão de um novo usuário pode ser feita com o botão incluir, sendo que o sistema 
adiciona o usuário sem nenhum acesso inicial ou então através do botão Copiar, para 
resgatar 
os mesmo privilégios concedidos para o usuário selecionado. 
 
No caso de usar o botão Copiar, um usuário chamado USUARIO_copia (onde USUARIO é 
o 
nome do usuário que foi copiado) será criado. Altere o nome de usuário, defina uma 
senha e 
marque a opção disponível para o mesmo. Se desejar você pode alterar os privilégios 



normalmente após uma cópia. 
 
8 FECHAR O UNI-MESTRE  
O botão sair fecha o módulo Acadêmico após confirmação.  
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