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Cadastrar Plano de Ensino 
 

1. Tela Inicial, entrar com seu login e senha, caso aconteça algum problema com seu login, enviar 

e-mail para ppgen@contato.ufsc.br com o assunto “Acesso ao Sistema Plano de Ensino” 

mailto:ppgen@contato.ufsc.br


 

2. No lado esquerdo estão as opções para criar Novo plano de ensino ou buscar 

 

Novo Plano de Ensino 
 

1. Dados Gerais e Objetivos: nessa tela todos os campos são de preenchimento obrigatório.  



 

 

OBS: Os botões Visualizar Plano e  Enviar para Avaliação devem ser acionados 

somente após de Salvar o plano e preencher todos os campos. 

Para Disciplina Estagio de Docência 
Somente é aceito um arquivo, e este deverá ser na extensão PDF. 

 

  
2. Conteúdo e Metodologia: os campos Conteúdo e Metodologia são de preenchimento 

Obrigatório 



 

  



3. Cronograma e Avaliação: Nesta tela o campo Avaliação é de preenchimento obrigatório, 

o professor deve se atentar para o cálculo de horas, no aviso de horas restantes, deve 

estar igual a 0 (zero).  

 

 

Clicando no botão + irá abrir a tela com a opção de Cadastrar Cronograma da disciplina. Os campos 

data, horário e conteúdo são de preenchimento obrigatório. 

 

 



 

4. Bibliografia:  Nesta tela são listadas as bibliografias cadastradas e a opção para adicionar.  

 

Clicando no botão + irá abrir a tela para Adicionar Bibliografia 

 

 

 

Caso a Bibliografia não apareça na listagem, clicar no botão Cadastrar Bibliografia. 



Deverá ser adicionada uma Bibliografia por vez.

 

5. O bloco de Bibliografia Complementar não é de preenchimento obrigatório e a utilização dele é 

da mesma maneira do bloco de Bibliografia. 

 

 

 

6. Ao final clicar em Salvar e depois Visualizar Plano ou Enviar para Avaliação  

  



 

Visualizar Plano 
Ao clicar em Visualizar Plano, uma nova janela abrirá em PDF, caso a janela não abrir, verificar no canto 

superior direito do navegador a mensagem de bloqueio, selecionado para permitir sempre. 

 

  



Enviar para Avaliação 
Ao clica em Enviar para avaliação, selecione a coordenação correspondente ao Plano de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 



Opção de Busca 

 

 

Replicar Plano de Ensino / Corrigir 
 

Ao Clicar em replicar ou Corrigir Plano de Ensino, o mesmo irá aparece na tela de cadastro, os 

procedimentos serão iguais ao cadastrar Novo Plano de Ensino. 


