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MENU MÓDULO ON-LINE 

 
Objetivo: 
 

O gerenciamento de menus foi desenvolvido, para retirar a necessidade de uso de parâmetros para 
cada módulo, por grupo de usuários. Esta flexibilização permite também que a instituição crie menus 
personalizáveis próprios, para uso com a sua comunidade escolar. 
 
 

Acesso: 
 

 Através da tela principal do UNIMESTRE On-Line, clique na opção  e informe seu login e 
senha de acesso (Necessário privilégio de usuário administrador para navegar por este aplicativo). 
 
 Feito o acesso, o usuário navegará entre duas opções: Menus e Menus Dinâmicos, que são 
explicadas abaixo. 
 
 

Menus: 
 
 Neste ambiente, é feito o gerenciamento das opções de menus que aparecem para os grupos de 
usuário. Cada pessoa, de acordo com seus vínculos, está relacionada a um desses grupos, e ao realizar seu 
acesso ao portal, sistema questiona com qual identidade deseja entrar, para saber que opções apresentar. 
Os grupos mais conhecidos são: Estudantes, Professores, Coordenadores, Responsáveis e Funcionários. 
 
 Como padrão, o UNIMESTRE já cria os principais módulos para os principais grupos de acesso, 
dispensando interferência do usuário neste processo. Vale a verificação para saber que opções estão 
disponíveis para cada grupo, ativando-as ou desabilitando-as. 
 
   
IMPORTANTE: O menu, até a atualização 1.10.1.0 não utiliza destas configurações, sendo que o ajuste 
desse espaço não ira interferir no menu do portal até a versão citada.  
 

 
 

 A qualquer momento, pode-se incluir um novo menu, pela opção , editar algum registro criado 
pela opção  ou excluir o menu com o . 
 
 
INCLUINDO/ALTERANDO REGISTROS: 
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 Ao incluir um novo registro ou, editar um registro existente, disponibilizam-se os seguintes campos: 
 

• Grupo: Selecione entre os grupos de usuários criados, para qual a nova regra de visualização do 
MENU deve ser criada. Pode ser selecionado o tipo “—Compartilhado--”, que será disponibilizado 
para todos os grupos. 

• Nome do Menu: Indique o nome que deve ser apresentado no menu lateral para os usuários. Caso 
deseje que exista uma quebra de linha no nome, coloque o valor <BR>. Ex.: Alterar<BR>Dados  

• Texto de Orientação: É apresentado ao usuário, no rodapé do módulo, textos de ajuda dependendo 
a posição do cursor na tela. Quando este estiver sobre o menu que está sendo editado, será 
exibido o texto/mensagem cadastrada neste espaço. 

• Link Dinâmico: Selecione entre os menus dinâmicos criados, qual deseja que seja apresentado 
(verificar neste manual sobre MENU DINÂMICO). 

• URL: Informe o endereço que deve ser chamado pelo sistema quando o usuário clicar neste menu. 
Pode ser colocado endereços do UNIMESTRE, ou de páginas externas. Para os módulos do 
UNIMESTRE, utilize a tabela abaixo: 

TEXTO URL GRUPOS DE PESSOAS QUE ESTÁ COMO PADRÃO ATIVO 

Alterar Dados conteudo/pessoa/altera/index.php TODOS 

Atividades Complementares ../../projetos/unimestre/atividades/index.php?tid=0&lid=0&pid=unimestre Coordenação,Professores,Funcionários,Estudantes 

Avaliações ../../projetos/avaliacoes/index.php?tid=0&lid=0&pid=avaliacoes 
Coordenação,Professores,Funcionários,Estudantes,Responsáveis 

Acadêmicos,Responsáveis Financeiros 

Biblioteca On-Line ../../projetos/unimestre/biblioteca/index.php?tid=0&lid=0 TODOS 

Contatos e E-mails ../../projetos/unimestre/contato_email/index.php?tid=0&lid=0 
Coordenação,Professores,Estudantes,Responsáveis 

Acadêmicos,Responsáveis Financeiros 

Desempenho dos Estudantes unimestre1/profes_coorde_desemp_estuda_index.php Coordenação 

Desempenho dos Estudantes unimestre1/profes_desemp_estuda_index.php Professores 

Diário de Classe conteudo/profes/diario/index.php Coordenação,Professores 

Estágios ../../projetos/estagio/index.php Estudantes 

Eventos ../../projetos/eventos/index.php?tid=0&lid=0&pid=eventos Estudantes,Coordenação,Multimídia 

Financeiro ../../projetos/unimestre/financeiro/index.php?tid=0&lid=0 Estudantes,Responsáveis Financeiros 

Holerith ../../projetos/unimestre/gerenciais/holerith/professor/index.php?tid=0&lid=0 Coordenação,Professores,Funcionários 

Horários e Downloads ../../projetos/unimestre/ava/index.php?tid=0&lid=0&pid=unimestre 
Coordenação,Professores,Funcionários,Estudantes,Responsáveis 

Acadêmicos,Responsáveis Financeiros 

Impressões ../../projetos/unimestre/impressoes/index.php?tid=0&lid=0 Estudantes 

Início conteudo/home.php?rec=1 TODOS 

Inscrições Extra-curriculares conteudo/estuda/inscri/index.php Estudantes 

Material de Apoio ../../projetos/unimestre/material_apoio/index.php?tid=0&lid=0 Coordenação,Professores,Estudantes,Responsáveis Acadêmicos 

Monografias ../../projetos/unimestre/monografias/index.php?tid=0&lid=0 Professores 

Notas e Frequências unimestre1/estuda_desemp_index.php Estudantes,Responsáveis Acadêmicos 
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Ocorrências ../../projetos/unimestre15/conteudo/estuda/ocorre/lista.php Estudantes 

Ocorrências conteudo/profes/ocorre/lista.php Coordenação,Professores,Responsáveis Acadêmicos 

Plano de Ensino (NOVO) ../../projetos/plano_ensino/index.php?tid=0&lid=0&pid=plano_ensino 
Coordenação,Professores,Estudantes,Responsáveis 

Acadêmicos,Responsáveis Financeiros 

Plano de Ensino (ANTIGO) unimestre1/estuda_plan_ensino_index.php Estudantes,Responsáveis Acadêmicos 

Plano de Ensino (ANTIGO) unimestre1/profes_plano_ensino_index.php Professores 

Plano de Ensino (ANTIGO) unimestre1/profes_coorde_plano_ensino_index.php Coordenação 

Prova Inst. Redação unimestre1/profes_coorde_prova_inst_redacao_index.php Coordenação 

Prova Inst. Instruções unimestre1/profes_coorde_prova_inst_instrucoes_index.php Coordenação 

Prova Institucional conteudo/estuda/provas/lista_provas.php Estudantes 

Prova Institucional conteudo/profes/provas/lista_provas.php Coordenação,Professores 

Provas ../../projetos/provas/index.php?tid=0&lid=0 Coordenação,Professores,Estudantes 

Recados ../../projetos/recados/index.php?tid=0&lid=0&pid=recados 
Coordenação,Professores,Estudantes,Responsáveis 

Acadêmicos,Responsáveis Financeiros 

Rematrícula On-Line ../../projetos/matricula/index.php?tid=0&lid=0 Estudantes 

Requerimentos ../../projetos/requerimentos/index.php Coordenação,Professores 

Reservas ../../projetos/reserva/index.php?tid=0&lid=0 Coordenação,Professores,Funcionários 

 
 Podem ser inclusas também páginas de outros domínios, para integração com outros sistemas ou 
chamando outros sites. 
 

• Abrir em: Selecione entre os tipos Padrão (abre no ambiente a direita do menu) ou Toda Janela 
(abre em tela cheia, sobrepondo-se a tela em que está o sistema). 

• Parâmetros: Permite, ao chamar outros endereços, enviar alguns parâmetros junto. Este espaço 
precisa ser utilizado somente em casos de integrações com outros sistemas. Ao chamar módulos do 
próprio UNIMESTRE, não é necessário preencher este campo. Caso seja necessária uma integração, 
tratar com a equipe técnica a viabilidade e parâmetros a serem utilizados. 

• Ordem: Define a ordem que o menu será listado na relação de menus no acesso. Quando, dois 
menus estiverem na mesma ordem, será respeitada a ordem alfabética do nome. 

• Ativo: Indica se o menu deve ou não ser apresentado. Permite marcar como Não, e a qualquer 
momento ajustar para Sim, dispensando a exclusão e re-inclusão do registro. 

 
 Na tela principal, ao utilizar o filtro por um grupo de pessoas específico, pode-se editar de 
forma mais ágil a ordenação dos menus, pois os campos do número de ordem ficam abertos. 
 

 
 
 Definida a ordem de visualização, clique no final da tela em . Para visualizar 
o resultado dos ajustes feitos, aplique o filtro indicando o Grupo de Usuário e a opção ATIVO = SIM, a 
ordem será idêntica a apresentada no ambiente on-line após a atualização 1.10.1.0. 
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Menus Dinâmicos: 
 
 Desenvolvido para criação de menus que, serão apresentados apenas como texto para os grupos de 
usuários. Dessa forma, é possível criar menus com informações e orientações sobre eventos, atividades, 
editais, horários, outros. Preencher neste espaço e, através da opção MENU, vinculá-las aos grupos de 
usuários que desejar. 
 
 Para incluir um novo menu dinâmico clique em , para editar algum registro criado , na opção 

 ou para excluir o registro clique no . 
 

 
 
 
 Na inclusão de um registro, informe o Nome do Menu (que será posteriormente utilizado) e o texto 
que deve ser apresentado. Com o menu criado e salvo, utilize o Cadastro de Menus (item anterior deste 
manual), para incluí-lo e disponibilizá-lo aos grupos de usuários. Abaixo, visualização da inclusão deste 
registro e do resultado final no ambiente on-line: 
 

 


