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Lato Sensu - Docente:

Objetivo
Auxiliar nos passos a serem realizados pelo docente na
submissão da proposta de curso Lato Sensu.

Resumo do processo em geral
O docente irá submeter a proposta de curso para ser
encaminhada para avaliação e posteriormente ser dado
início ao curso Lato Sensu.

Para informações em caso de dúvida, entrar em
contato com a COPGD:
Telefene: 2105-6497
E-mail: copgdufs@gmail.com

Submeter proposta de curso:
O primeiro passo para iniciar um curso Lato Sensu é submeter a
proposta. Para o docente realizar a submissão o caminho é o
seguinte:
Portal do Docente
Ensino
Proposta de Curso Lato
Sensu
Submeter Nova Proposta.

O docente será direcionado para a seguinte página abaixo:

Adicione todos os dados. Para anexar o arquivo obrigatório,
basta clicar no local destacado em vermelho na imagem acima.
Feito, clique em AVANÇAR.

Submeter proposta de curso:
A próxima página da submissão será para registrar a
coordenação do curso e secretário (não obrigatório):

Após informar os dados dos usuários requeridos, basta clicar em
AVANÇAR. A próxima página irá tratar dos objetivos do curso. A
página será a seguinte:

Saliente a justificativa e os objetivos do curso. Ao finalizar clicar
em AVANÇAR para continuar a submissão.

Submeter proposta de curso:
Na próxima página serão tratados os dados do processo seletivo:

Indique a forma de seleção pretendida e a forma de avaliação.
Feito, clique em AVANÇAR. Após dar continuidade ao processo
de submissão, a próxima página irá tratar do corpo docente do
curso:

O usuário poderá adicionar um docente que já possui cadastro
no sistema e um docente externo, como mostrado no destaque
na imagem acima.
No primeiro caso, basta incluir o nome do docente já cadastrado
e clicar em ADICIONAR. Feito, aparecerá o nome do docente
adicionado na lista do corpo docente do curso.

Submeter proposta de curso:

Caso queira adicionar um docente externo, basta clicar na aba
Cadastrar novo docente externo, destacada na imagem
abaixo:

Caso deseje remover algum docente, basta clicar no ícone

.

Após inserir os dados do docente, clique em ADICIONAR.
Atenção! Foi definido pela gestão Lato Sensu que a carga
horária máxima que um docente pode assumir dentro da
proposta de curso Lato Sensu é de 30%, em relação a carga
horária do curso.
Tendo adicionado os docentes, basta clicar em AVANÇAR.

Submeter proposta de curso:
Continuando, na próxima tela o usuário irá registrar disciplina
nova ou antiga:

Para cadastrar uma nova disciplina basta incluir os dados da
disciplina.
Logo abaixo deverá adicionar a carga horária. Para adicionar
basta clicar no ícone .
Atenção! De acordo com a resolução 25/2014/CONEP, a
somatória da carga horária dos docentes internos deve ser no
mínimo de 50% da carga horária do curso.
Caso queira adicionar uma disciplina já existente, basta escolher
a aba antiga disciplina:

Submeter proposta de curso:
Após incluir todos os dados da disciplina nova ou antiga e
adicionar a cara horária, clique em ADICIONAR DISCIPLINA, no
local destacado na imagem abaixo:

Após clicar em adicionar disciplina irá aparecer em tela o nome
da disciplina adicionada, ementa, bibliografia e docentes:

Após confirmar os dados, clique em AVANÇAR. O docente irá ser
direcionado para a página de anexar as atas de liberação dos
docentes e declaração de carga horária docente:

Adicione os arquivos e clique em AVANÇAR.

Submeter proposta de curso:
Após anexar as atas, a próxima página irá mostrar ao usuário os
dados por ele fornecidos anteriormente e os dados gerais:

Confira os arquivos e os dados. Caso precise alterar os dados
gerais ou a disciplina, basta selecionar “Alterar dados gerais”.
Para finalizar, clique em SUBMETER PROPOSTA. Uma
confirmação irá aparecer juntamente com a submissão realizada:

Atenção! Neste momento a proposta de curso está submetida e
irá ser direcionada para uma banca avaliadora. Caso seja
aprovada, o docente passará a ter acesso ao Portal
coordenador Lato Sensu.
Atenção! Caso queira ajuda na execução das tarefas como
coordenador de curso Lato Sensu, basta ler o manual Lato
Sensu – Coordenador.
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