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O que é? 

O módulo de Candidato Classificados, permite as instituições, importarem os arquivos de 

aprovados em vestibulares, permitindo ao sistema a verificação dos nomes equivalentes no 

banco de dados do UNIMESTRE, para análise do número de aprovados no vestibular, que 

são/foram alunos da instituição. 

Acesso 

Este módulo é acessado em máquinas cujos módulos Acadêmico e Financeiro estejam 

instalados, após isso, baixar em nosso portal a atualização do módulo em questão. Seu 

executável estará disponível na pasta 

“C:\UniMestre\Programas\CANDIDATOSCLASSIFICADOS.EXE”. 

Importante: 

• Veja com atenção como deve ser configurado o arquivo de importação; 

• A cada importação de arquivo as informações serão sobrescritas, apagando os 

registros das importações anteriores; 

• Caso o módulo não esteja disponível para a sua instituição, contate o Administrativo 

do Unimestre. 

 

Como Utilizar 

Visualizar o passo-a-passo de como utilizar o módulo Candidatos Classificados 

Primeiramente a listagem de divulgação dos aprovados deverá ser salva em formato texto 

(.txt). A frente de cada curso dessa listagem o símbolo sustenido ( # ) deverá ser colocado, 

o número na frente do nome é a classificação que algumas faculdades apresentam na frente 

do nome do candidato. Exemplo:  

# Direito 

1 Claudionor Silveira 

3 Rosana Deschamps Zaniz 

2 Thiago Paiva 

# Ciências da Computação 

3 Marcelo Gonzaga 

1 Thiago Piske 

2 Adriano Waltrick 
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Algumas instituições não colocam os cursos na listagem, ou seja, sai uma listagem contínua 

de todos os alunos aprovados. Nesses casos sugerimos que seja colocado na primeira linha, 

o sustenido seguido do nome da Instituição. Ex. # UNIMESTRE 

Após ter esse arquivo deve acessar o módulo Classificação de Candidatos 

 

Iniciando o processo: 

  A opção novo Processo inicia um novo processo, ou caso esteja no 

meio de um processo e queira iniciar novamente, deve clicar nessa opção. 
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Passo1 – Selecionar Arquivo  

Deve ser selecionado os arquivos de listagens escolhendo 1 de cada vez, deve ser escolhido 

o arquivo, informado o propósito (qual o motivo desse processo que está sendo realizado) 

e clica em Ler Arquivo refazer esse procedimento para cada arquivo que deseja que seja 

lido. 

Após o arquivo lido apresenta a listagem abaixo 
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Clica em Avançar no canto direito inferior da tela. 

Passo 2 – Selecionar grupos de alunos  

Permite a seleção de turmas para serem comparadas essa informação são os cursos e 

turmas cadastrados no UniMestre. 
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Clique em Adicionar Filtros � para selecionar quais turmas irão fazer parte da 

comparação. 
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Como padrão o ano semestre vem habilitado, ou seja, o sistema vai buscar as turmas de 

do ano semestre informado. Caso as turmas de todos os anos semestres deve ser 

desabilitado a opção de ano semestre.  

Selecione os filtros conforme desejado e clique em Filtrar 

Para selecionar as turmas pressione o com CRTL e clique nas turmas desejadas para a 

comparação. Após clique em Incluir. 
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No passo 2 caso não queira alguma turma pode ser clicado na turma e escolhida a opção 

de Remover. Nessa tela o sistema apresenta o total de aluno na turma e o total geral de 

alunos que será comparado. 

Clique em Avançar 

Passo 3 -  Métodos de comparação  

Serão 4 métodos que poderão ser escolhidos para realizar as comparações de nomes entre 

o alunos cadastrados no sistema UniMestre e os alunos da listada importada no passo 1. 
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Após selecionar o métodos de comparação clicar em Avançar para ir para Passo 4, ou 

retornar para escolher outros grupos de alunos. 

Passo 4 – Confirmar resultados 

Na tela de Resultados do Filtro apresenta os nomes comparados e os resultados, onde 

poderá ser marcado ou desmarcados as pessoas que não fazem parte da instituição. 

 

Clicar em Avançar 

Passo Final 

Passo final não permite mais voltar apenas copiar os itens que poderão ser selecionados 

com o CTRL e copiados para o Excel ou pode imprimir o relatório que deve ser 

disponibilizado pela nossa equipe de serviços. 

Nome poderá filtrar por um nome especifico ou se selecionar o Curso poderá realizar a 

busca pelo curso caso tenha sido indicado algum curso no arquivo. 
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OBS.: Se sair do sistema estando no último passo quando retornar ao sistema se clicar no 

passo Final vai mostra direto a listagem já existente. 

Se Clicar em Iniciar Processo ele vai limpar e começar um processo novo. 

 


