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Módulo de Ensino 

 Este módulo, atualmente, funciona somente como registros das premiações e medidas disciplinas. Não 

há nenhum controle de processamento automatizado ou qualquer restrição de uso do sistema quando há 

registros de premiações ou de medidas disciplinares. 

Cadastros 

Premiações 

 Nesse menu há, separadamente, o cadastro para três tipos de usuários, sendo: 

• Aluno; 

• Professor; 

• Funcionário; 

 

O cadastro possui cinco campos a serem preenchidos, sendo: 

• O identificador do tipo de usuário. Para cada funcionalidade o sistema vai solicitar, respectivamente 

ao item acima, a matrícula, o SIAPE ou código do funcionário; 

• Data da premiação; 

• Tipos de premiação; 

• Observação; 

 

Os cadastros são idênticos, alterando somente o identificador do tipo de usuário. 

 

 Para acessar a funcionalidade: [Ensino] Cadastros>>Premiações>>[Alunos | Professores | Funcionários]. 

Medidas Disciplinares 

 Tem as mesmas características dos cadastros de premiações. 

 

 Para acessar a funcionalidade: [Ensino] Cadastros>>Medidas Disciplinares>>[Alunos | Professores | 

Funcionários]. 

Tipos de Premiações 

 O tipo de premiação é um agrupamento para ser indicado no cadastro da premiação para um tipo de 

usuário, seja aluno, professor ou funcionário. 

 

O tipo de premiação possui um cadastro para cada tipo de usuário do sistema. 

 

Para acessar a funcionalidade: [Ensino] Cadastros>>Tipos de Premiações>>Alunos[Alunos | Professores 

| Funcionários]. 

 

Tipos de Medidas Disciplinares 

 Tem as mesmas características dos cadastros de Tipos de Premiações 

Relatórios 

Medidas Disciplinares 

 Dispõe de montagem de filtros dinâmicos e o relatório é uma lista de quem possui Medidas disciplinares 

devidamente registradas, agrupadas por curso. 
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Para acessar a funcionalidade: [Ensino] Relatórios>>Medidas Disciplinares 

 

Premiações de Matrícula 

Dispõe de montagem de filtros dinâmicos e o relatório é uma lista de quem possui Medidas disciplinares 

devidamente registradas, agrupadas por curso. 

Para acessar a funcionalidade: [Ensino] Relatórios>>Premiações de Matrículas. 

 

Módulo Web 

Alunos 

A visão do aluno no módulo web ao clicar no link Medidas disciplinares e premiações 

 

 

 

  



QUALIDATA Soluções em Informática 
 

Módulo de Ensino 

Código: 

FM-008 

Folha: 

3/3 

Revisão: 

00 

 

Professores 

 Os professores têm acesso a informação na lista de aluno de cada diário. Ao clicar no aluno o sistema 

levará o professor para essa área. 

 

 

Onde o professor pode acessar o link Premiações e medidas disciplinares. 


