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Resumo do processo em geral

Ensino individual – Coordenador 
de curso:

Objetivo

Auxiliar os coordenadores de curso no processo de seleção dos 
discentes que solicitaram turmas de ensino individual.

1 – Analisar e solicitar pedido de abertura de turmas de ensino 
individual.

O ensino individual caracteriza-se pelo repasse do conteúdo 
programático integral do componente curricular de forma 
individualizada ao estudante, a partir de um plano de trabalho 
voltado especificamente para integralizar o componente curricular 
sem necessariamente estabelecer uma carga horária semanal 
fixa e está disciplinado pelos Arts. 191 a 195 das Normas do 
Sistema Acadêmico (Resolução Nº 14/2015/CONEPE). 

O que é turma de ensino individual?



Ensino individual – Coordenador
de curso:

As turmas de ensino individual são solicitadas pelos discentes 
em período estabelecido no calendário acadêmico e possuem as 
seguintes características: 

1. Turmas de Ensino individual não possuem horário, portanto, 
ficará a critério do docente, com ciência dos discentes, o registro 
das aulas e frequências.

2. O ensino individual destina-se aos estudantes dos 2 (dois) 
últimos períodos de integralização de um curso, permitindo que 
ele curse individualmente até 2 (dois) componentes curriculares 
por período letivo.

3. As turmas de ensino individual têm capacidade para, no 
máximo, 4 discentes.

4. O componente curricular deverá ser obrigatório ou equivalente 
a obrigatório no curso. 

5. Não pode haver solicitação de turma regular e ensino 
individual para o mesmo componente curricular.

6.  Não é permitido solicitar subunidades de bloco ou atividades 
complementares.



1 – Analisar e solicitar pedido de abertura de 
turmas de ensino individual:

Portal Coord. Graduação        Turmas         Analisar/Solicitar 
Abertura de Turmas de Ensino Individual        Solicitar Turma 
de Ensino Individual 

O fluxo de turmas de ensino individual, inicia-se com o discente 
realizando a solicitação da disciplina, conforme período definido 
em calendário acadêmico. O coordenador  de  curso  irá  analisar 
as solicitações dos discentes e, caso ache plausível, 
encaminhará  para  o  chefe  do departamento responsável pela 
disciplina, que optará por criar ou não a turma. Para analisar as 
solicitações acesse:

A página a seguir será exibida.

Atenção! Atente-se para as informações contidas no quadro em 
destaque acima. 

 
Realce



1 – Analisar e solicitar pedido de abertura de 
turmas de ensino individual:

O coordenador de curso deverá realizar uma análise pedagógica 
das solicitações dos discentes, utilizando como subsídio algumas 
ferramentas do sistema, são elas: percentual de integralização, 
histórico, evolução curricular e o plano de matrícula dos 
discentes. Após a análise pedagógica, o coordenador poderá 
negar ou aceitar a solicitação dos alunos. 

Para visualizar o histórico do discente, clique no ícone  . O 
arquivo, em formato PDF,  será baixado automaticamente.

Para ter acesso à evolução curricular, clique no ícone    .

Ao clicar no ícone  , terá acesso ao plano de matrícula do 
discente, que contém o processo de matrícula em disciplinas, 
tanto de ensino individual como regular.  

Para negar uma solicitação, clique no ícone    . Caso deseje negar 
todas as solicitações no mesmo momento, clique no seguinte 
ícone:      . Ao realizar os procedimentos citados, será direcionado 
para a seguinte tela:     

No campo de texto acima, informe ao discente o motivo de estar 
negando seu requerimento de turma de ensino individual. Feito 
isso, clique em NEGAR SOLICITAÇÃO.  



1 – Analisar e solicitar pedido de abertura de 
turmas de ensino individual:

 

Os discentes que tiverem seus requerimentos de turma de ensino
individual negados, não poderão solicitar novamente a mesma 
disciplina em turma de ensino individual. Portanto, poderá 
requerer apenas em turma regular, via matrícula online. A  
qualquer  momento  durante  o  período  de solicitação de ensino 
individual, o coordenador de curso poderá desfazer a negação, 
fazendo-os retornar para a situação inicial.

Para desfazer a negação, clique no ícone    .  

Para aceitar a solicitação do aluno e iniciar a solicitação de 
abertura da turma de ensino individual, clique no ícone     . Ao 
Realizar esse procedimento, será direcionado para a seguinte 
página: 

A seguinte mensagem de confirmação será exibida:      

Após negar a solicitação,  a seguinte mensagem será exibida:



1 – Analisar e solicitar pedido de abertura de 
turmas de ensino individual:

 

Nessa tela, o coordenador de curso deverá selecionar os 
discentes solicitantes. 

Atenção! Uma turma de ensino individual pode conter no máximo 
4 alunos. Caso mais de 4 alunos tenham solicitado ensino 
individualizado em uma disciplina, você deverá selecionar quais 
alunos irão cursar. 

Atenção! É permitido criar mais de uma turma de ensino 
individual para o mesmo componente curricular. 

Após escolher os discentes que irão cursar, clique em PRÓXIMO 
PASSO. Feito isso, será direcionado para a seguinte página: 

Para dar continuidade ao processo de solicitação de turma de 
ensino individual, clique em CADASTRAR SOLICITAÇÃO DE 
TURMA. A seguinte mensagem será exibida: 

 
Realce

 
Realce



1 – Analisar e solicitar pedido de abertura de 
turmas de ensino individual:

 

Agora é só aguardar a análise do chefe do departamento 
responsável pela disciplina. Caso você seja chefe do 
departamento, favor ler as instruções do manual: Ensino 
individual para chefe de departamento. 

O discente também possui mecanismo para acompanhar a 
solicitação através de seu portal.

 



Universidade Federal de Sergipe | Núcleo de Tecnologia da Informação | 2016
Www.nti.ufs.br


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

