
FLUXOGRAMA  DE  VALIDAÇÃO  DE  DISCIPLINAS 

 

 

 

 Aluno preenche 
o Formulário de 

Validação de 

Disciplinas 

disponível na 

página do DAE 

Secretaria do 
Curso envia 
e-mail para o 

SEDOC pedindo 
Histórico e 

Programas das 
Disciplinas de 

processo anterior 

Coordenador  do 
Curso recebe o 

processo, analisa 
o pedido, se 

manifesta (***), e 
devolve o 

processo  para a 
Secretaria do 

Curso 

Secretaria do 
Curso recebe o 

e-mail do 
aluno, e confere 
o  Formulário e 
a documentação 

enviados 

Aluno acessa a 

página do DAE 

Secretaria do Curso 

DICAM recebe 
o processo 
digital pelo 

SPA, e digita as 
notas no 

histórico no 
CAGR 

SEDOC 

 

Secretaria do 
Curso autua o 

processo digital, 
e o encaminha 

para o 
Coordenador do 

Curso para 
análise e 

manifestação 

Aluno envia  

e-mail para a 

Secretaria do 

Curso com o 

Formulário e a 

documentação 

Histórico e 
Programas  das 

Disciplinas 
estão somente 
num processo 

anterior? 

 

Não 

Sim 

Secretaria do 
Curso digita as 

notas no 
histórico no 

CAGR, e envia 
pelo SPA o 

processo digital 
para o SEDOC 

Disciplinas 
de 

Intercâmbio  
ou  

Mobilidade 
Acadêmica? 
 

SEDOC 

arquiva o 

processo 

digital 

 

arqi 

Secretaria do 
Curso envia pelo 
SPA o processo 

digital para a 
DICAM, para a 

digitação das 
notas no histórico 

no CAGR 

Secretaria do 

Curso recebe o 

processo com a 

manifestação 

do Coordenador 

do Curso 

Sim 

Não 

SEDOC 

arquiva o 

processo 

digital 

 

arqi 

DICAM envia o 
processo digital 
para o SEDOC 
para arquivo 

SEDOC 

 

Secretaria do Curso 

Secretaria do Curso Secretaria do Curso 

Secretaria do Curso 

Secretaria do Curso 

DICAM DICAM 

Aluno 

Coordenador do Curso 
Secretaria do Curso 

Aluno Aluno 

*** 
O Coordenador do 

Curso, no momento da 
manifestação, poderá 
optar por preencher 
formulário próprio 

fornecido pelo DAE, ou 
anexar como peça no 
processo um Parecer 

constando os 
deferimentos, e os 

indeferimentos, além 
dos  motivos dos 
indeferimentos 

 Versão final 

 

SEDOC digitaliza 
Histórico e 

Programas das 
Disciplinas de 

processo anterior, 
e envia por e-mail 
para a Secretaria 

do  curso  

SEDOC 

 

Secretaria do Curso 


