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Objetivos: 
 

Este guia demonstra a forma como o executável complementar do UNI-MESTRE para Atividades 
Extra-Curriculares funciona. A inclusão das atividades, horários, valores e tipos de pessoas são essenciais 
para viabilizar as matriculas e o gerenciamento para as atividades, bem como a geração da parte 
financeira – ligada a estas atividades. 
 
 

Executando o ‘Extras-Curriculares’ 
 

Além do executável do UNI-MESTRE é necessária a instalação de um executável complementar do 
sistema. Este é o Extra_Curriculares.exe. Se este arquivo já está instalado no servidor da sua instituição e 
nas estações de trabalho que utilizam o sistema, clique duas vezes sobre ele, informe seu código e senha 
de acesso. Se o executável ainda não está liberado para a sua instituição, contate o Suporte Uninformare. 
 

 
 

 
 
 
Cadastros 
 
 
Tipos de Pessoas 
 

Através dos Tipos de pessoas podem ser cadastrados planos de pagamento. Para cada nova matricula 
nas atividades extra-curriculares, deve ser indicado ao sistema qual o tipo de pessoa que está sendo 
matriculada. Utilize o menu na parte inferior da tela para incluir, alterar ou excluir os registros. 
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Atividades 
 

O cadastro das atividades compara-se ao cadastro de turmas do módulo acadêmico e planos de 
pagamento para cada uma – ligadas às atividades estarão os valores a serem cobrados para cada tipo de 
pessoa cadastrada. No espaço de valore, selecione dentre os tipos de pessoas anteriormente cadastradas e 
em seguida informe o valor a ser cobrado para ela. Utilize o menu na parte inferior da tela para incluir, 
alterar ou excluir um registro. 
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Planos de Desconto 
 

Podem ser cadastrados planos de pagamento para determinados tipos de pessoas. Estes planos 
podem ser atribuídos após um determinado número de atividades – para pagamentos em dia ou como 
desconto fixo. Utilize o menu na parte inferior da tela para incluir, alterar ou excluir um registro. 

 
 

 
Inscrições 
 

Pela tela de inscrições pode-se utilizar das opções na parte inferior da tela para filtrar as pessoas 

inscritas (  ). 
Estão disponíveis nesta tela também as atividades cadastradas pela instituição. Para cada atividade 

que uma pessoa tiver matricula aparecerá a letra ‘P’ se for uma atividade paga ou ‘I’ se for uma atividade 
isenta. Clicando duas vezes pode-se fazer ou cancelar a matricula em uma atividade. Ao final da linha 
aparece o valor total das atividades, o valor do desconto, o valor pago e a data do pagamento. 

Para inserir uma nova matricula clique em , na tela que abrir, localize o código da 
pessoa a ser inscrita, preencha o campo TIPO PESSOA, assinale o mês inicial que a pessoa vai começar 
na(s) atividade(s) que estão sendo matriculadas, selecione qual(is) é(são) essa(s) atividade(s) optando 
entre a coluna de atividades pagas ou atividades isentas. Ao final tecle em CONFIRMA para confirmar a 
inclusão da nova atividade. 
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Cada instituição pode optar se deseja no ato da inscrição assinalar todos os messes ou assinalar 
apenas o mês corrente, e ao final de cada mês fazer a renovação de inscrições pela opção 

. Por este procedimento, inscrições que forem canceladas não serão renovadas, sendo que 
se optar pela opção de matricular todos os meses, será necessário cancelar em todos os meses que a 
pessoa não mais freqüentar. 

 
Ao clicar em  será exibida mais uma barra com as opções: 
 

1.  = Recalcula os valores de descontos para as pessoas que tiverem 
desconto (utilize esta opção para atualização da planilha de valores); 

2.  = Após clicar nesta opção, selecione a data de vencimento e clique 
em confirmar (geração de parcelas); 

3.  = Utilize para atualizar os pagamentos realizados e as datas em 
que estes aconteceram. 

 
 

Financeiro 
 

Pelo financeiro pode-se efetuar a cobrança de atividades ou resgatar as informações de pagamentos 
anteriormente realizados.  

A cobrança de valores pode ser feita também pela planilha de mensalidades do sistema acadêmico. 
Por configuração do sistema (pode ser alterada) fica sendo a parcela 44 como a primeira parcela das 
atividades extra-curriculares. 
 
 

Relatórios 
 

Pela tela de relatórios podem ser geradas listas de chamadas ou os nomes dos alunos e as atividades 
em que estão inscritos. 

 

 
 
 

Configurações 
 

Assim como nos demais módulos – pela tela de parâmetros podem-se alterar permissões de usuários, 
trocar de usuários ou ajustar os parâmetros das atividades extra-curriculares. 


