
Solicitação de Adequação de Vagas de Turmas
Tutorial para Coordenadores de Curso

Nos períodos previstos no calendário acadêmico, os coordenadores de curso poderão
solicitar adequações no número de vagas das turmas.

Para solicitar essas adequações, acesse o Sistema Acadêmico usando seu login e senha.
Em seguida, clique em Coordenador de Curso (canto superior direito da tela). No menu
principal, clique na opção Solicitações de Adequação de Vagas de Turmas.

A tela  Solicitações de Adequação de Vagas de Turmas será mostrada. Nessa tela,
preencha o curso, o ano e o semestre. Em seguida, clique no botão  Consultar. Serão
mostradas  as  solicitações  já  realizadas  e  as  turmas  disponíveis  no  ano  e  semestre
selecionados.

Para inserir uma nova solicitação, clique no botão Inserir Solicitação, localizado no final
da página. A tela Incluir Solicitações de Adequação de Vagas de Turmas será aberta. 

1



Na coluna Selecionar, marque as turmas que deseja alterar. Para cada turma marcada,
preencha  o  número  pretendido  de  vagas.  Note  que  existem dois  campos  para  essa
finalidade: o número total de vagas da turma e o número de vagas que ficam disponíveis
durante o período de renovação de matrícula.

O  campo  Observação  Solicitante é  opcional.  Preencha-o  caso  deseje  explicar  os
motivos de sua solicitação ou fornecer esclarecimentos adicionais ao avaliador.

Em seguida, marque a opção Os docentes responsáveis pelas turmas estão cientes
dos casos de aumento de vagas, localizada no final da página, e clique no botão Salvar
Alterações.

O sistema indicará que a solicitação foi salva com sucesso e, em seguida, a solicitação
será exibida na seção Solicitações Realizadas da tela Solicitações de Adequação de
Vagas de Turmas.
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Repita o procedimento descrito acima caso deseje incluir novas solicitações. Se precisar
alterar ou excluir uma solicitação, clique nos ícones correspondentes da coluna Ações.

Pronto. Basta aguardar a avaliação de suas solicitações.

Observe que a coluna Status indica a situação atual da solicitação, podendo assumir os
seguintes  valores:  Ativo (sua  solicitação  ainda  não  foi  avaliada),  Indeferido (sua
solicitação foi  negada),  Deferido (sua solicitação foi  totalmente atendida) ou Deferido
Parcialmente  (sua  solicitação  foi  atendida  parcialmente).  No  caso  de  solicitações
indeferidas ou deferidas parcialmente, o campo  Observação Resposta descreverá os
motivos do indeferimento, desde que tenham sido preenchidos pelo avaliador.

É importante observar também que as solicitações devem ser criadas durante os períodos
definidos  no  calendário  acadêmico  para  essa  finalidade.  Fora  desses  períodos,  as
solicitações poderão ser apenas consultadas.
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