
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE TURMAS DE 
ENSINO INDIVIDUAL DE FÉRIAS (2019.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Solicitação de Ensino Individual de férias para o discente. 
 

Objetivo 
 
Este manual tem como objetivo auxiliar os discentes que desejam participar de 
turma de ensino individual de férias, desde a solicitação até o resultado, 
conforme edital n° 12/2020/PROGRAD.  
 
Resumo do processo em geral: 
 
1- Consultar turmas ofertadas; 
2- Solicitação de ensino individual de férias (10 a 13 de junho); 
3- Visualizar solicitações enviadas; 
4- Emitir comprovante de solicitações. 
 

1 - Consultar turmas ofertadas 

 

Para consultar as turmas disponibilizadas pelos departamentos acesse o portal 
do discente e siga as orientações das imagens apresentadas abaixo: 

 

No portal do discente, na aba Ensino, selecione consultar turma: 

 



 

A seguir, selecione os campos em destaque e preencha de acordo com as 
orientações abaixo: 

 

 Nível >>> graduação;  

 Ano-Período >>> 2019.4; 

 Situação >>> Aberta; 

 Tipo >>> Ensino Individual de Férias; 

 Clique em “Buscar”. 

 
Após clicar em Buscar serão visualizadas todas as turmas ofertadas para o 
período selecionado. Caso queira filtrar as turmas por departamento, selecione 
a Unidade correspondente ao seu curso: 

 
 



2 – Solicitação de ensino individual de férias. 
 
Para solicitar, basta acessar: 

Portal do Discente >>> Ensino >>> Solicitações de Ensino Individual 
>>> Período de Férias >>> Solicitar Ensino Individual de Férias: 

 

 
Após selecionar “Solicitar Ensino Individual de Férias”, o discente será 
direcionado para a seguinte página: 

 
 
Insira o código ou nome da disciplina e clique em “BUSCAR”. Logo o resultado 
da busca será listado: 

 
Para selecionar a disciplina clique no ícone . 

 
 
 



A próxima página será a seguinte: 

 

Verifique se todas as informações estão corretas. Clique em “CONFIRMAR 
SOLICITAÇÃO”. 

 

Caso queira emitir o comprovante, basta selecionar a opção “EMITIR 
COMPROVANTE”. 

 
ATENÇÃO: 
- Se a solicitação for aceita pelo chefe de departamento, o discente será 
matriculado automaticamente na turma. 
- O discente poderá cursar somente duas turmas de ensino individual de 
férias; 

 

 

 

 

 



3 – Visualizar solicitações  enviadas. 

Para acompanhar a situação das solicitações acesse: 

Portal do Discente >>> Ensino >>> Solicitações de turma de Férias >>> Visualizar 
Solicitações Enviadas: 

 

Você será direcionado para a seguinte página: 

 

Caso queira cancelar, basta clicar no ícone . A “Situação” passará a ser 
“CANCELADA”. 

Esses são os significados de cada situação que pode ocorrer: 
Pendente: Você realizou a solicitação e ela ainda está aguardando a análise. 
Cancelada: Você desistiu da solicitação de ensino individual de férias e a 
cancelou. 
Solicitação Negada: A solicitação de ensino individual de férias não poderá 
ser atendida e foi negada. 
Turma Solicitada: A solicitação de turma foi realizada e está aguardando a 
criação da turma pela chefia de departamento. 
Atendida – Turma Criada: A solicitação de ensino individual foi atendida e a 
turma foi criada. 
Turma Negada: A solicitação de turma foi realizada, porém a criação da 
turma foi negada pela chefia de departamento. 



4 – Emitir comprovante de solicitações: 

Para  emitir o comprovante de solicitações, basta acessar: 
Portal do Discente >>> Ensino >>> Solicitações de Turma de Férias >>> Emitir 
Comprovante de Solicitações: 

 

O comprovante será emitido: 
 

 
Em caso de dúvidas sobre estes procedimentos favor encaminhar e-mail para 
astecprograd@ufs.br 


