DEFINIÇÕES DE PROCEDIMENTO SAGU

1º - CADASTRO DE CURSO
Sempre que for cadastrar um curso novo, será via "Acadêmico::Cadastro::Curso::Curso"
1º - Cadastrar código do curso (ex: BBG10)
2º - Nome do curso (Ex: Bacharelado em Direito)
3º - Abreviatura (ex:Direito)
4º - Sigla (ex: BD)
5º - Área de Conhecimento (ex: Ciências...)
6º - Data inicial (ex: 01/07/2013)
7º - Grau acadêmico (ex: Bacharel)
Obs: Preencher dados do Reconhecimento caso já tenha e sempre que necessário.

2º - VERSÃO DE CURSO
Sempre que cadastrar um curso novo, incluir a versão do curso via "Acadêmico::Cadastro::Curso::Versão do curso"
1º - Escolher o curso
2º - Versão (ex: 1, caso seja a primeira matriz)
3º - Modalidade (ex: presencial)
4º - Data inicial (ex: 01/07/2013)
5º - Total de períodos (ex: 8, caso seja um curso de 4 anos)
6º - Descrição do período (ex: %nº semestre)
7º - Créditos (ex: 192)
8º - Total de horas (ex: 3080)
9º - Horas requeridas (ex: 3080)

3º - OCORRÊNCIA DO CURSO
Após inserir informações sobre nome do curso e versão, informar como ocorrerá o curso, via
"Acadêmico::Cadastro::Curso::Ocorrência do curso"
1º - Escolher o curso (ex:Direito)
2º - Selecionar Turno (ex: matutino)
3º - Selecionar Unidade (ex: Barra do Bugres)

4º - Data de autorização (ex: 01/07/2013)
Obs: preencher demais campos se necessário.

4º - CADASTRO DE DISCIPLINA
Primeiramente deve buscar a disciplina. Caso não encontre ou há alguma divergência, deve ser cadastrada, via
"Acadêmico::Cadastro::Disciplina::Disciplina"
1º - Código (ex: BBGC10MAT)
2º - Versão (ex: 1, caso a disciplina pertença a 1ª versão da matriz)
3º - Nome (ex: Matemática)
4º - Abreviatura (ex: MAT)
5º - Ementa
6º - Créditos de aula (ex: 4)
7º - Horas acadêmicas (ex: 60)
8º - Horas aula (ex: 60)
9º - Data inicial (ex: 01/01/2013)
10º - Créditos (dividir em Campo, Distância, Laboratório, Prático, Teórico)

5º - CADASTRO DE MATRIZ
Para compor a matriz, primeiramente deve ser selecionado o nome do curso, via "Acadêmico::Cadastro::Matriz
curricular::Matriz curricular"
Ao clicar em visualizar a matriz, deve aparecer as divisões de semestres, e após selecionar as disciplinas observando:
1º - Disciplina (ex: Matemática)
2º - Tipo de disciplina (ex: eletiva, disciplina, etc)
3º - Categoria (ex: mínimo, que é o normal)
4º - Grupo da disciplina (geralmente opção 0, não informado).
Salvar.

