FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE AJUSTES EXCEPCIONAIS
Início
Executar ajuste no
CAGR e registrar
na planilha.
Ao receber e conferir a planilha enviada pelo aluno:
1. Confirmar o recebimento por e-mail; e
2. Copiar os pedidos de ajustes da planilha do
aluno para a planilha do RAADi.

Executar primeiramente
TODOS os pedidos de
exclusão, para que novas
vagas sejam disponibilizadas.

O pedido de exclusão
está condicionado à
inclusão de outra
disciplina?

NÃO

O aluno já cumpriu
a disciplina que
deseja excluir?

SIM

NÃO
SIM
O pedido em
análise é de
inclusão ou de
exclusão?

EXCLUSÃO

INCLUSÃO

Priorizar a análise de
concorrência pela vaga na
disciplina cujo pedido de
inclusão, se executado,
permitirá a execução do pedido
de exclusão condicionado.

Existe vaga na
disciplina/turma a
ser analisada?

SIM
1

NÃO

Apenas registrar a
ocorrência “Sem vaga
na turma” no pedido
do aluno.

O pedido de exclusão,
se executado, deixará
o aluno fora dos
limites de HÁ?

SIM

Apenas registrar a
ocorrência “Fora dos
limites de HÁ” no
pedido do aluno.

NÃO

1

O aluno cumpre o(s) pré-requisito(s)
exigido(s), possui formulário de quebra
autorizada pelo coordenador ou se
enquadra em algum caso de quebra
automática?

Apenas registrar a
ocorrência “prérequisito não cumprido”
no pedido do aluno.

NÃO

Apenas registrar a
ocorrência “Fora dos
limites de HA” no
pedido do aluno.

SIM

Enquadrar aluno em
um dos incisos do
artigo 42 (Res.
17/CUn/97)

NÃO

O pedido de inclusão,
se executado, deixará
o aluno fora dos
limites de HÁ?

O aluno possui
autorização do
coordenador para ficar
fora dos limites de HA?

SIM

NÃO

O pedido de inclusão, se executado,
fará o aluno exceder o limite de
500ha cursadas em disciplinas
extracurriculares?

NÃO

2

SIM

SIM

O aluno possui autorização
do coordenador para
exceder o limite de 500ha
extracurriculares?

SIM

NÃO

Apenas registrar a ocorrência
“Excedeu o limite de 500ha
extracurriculares” no pedido do aluno.

2

Depois que os pedidos de TODOS os interessados na
inclusão desta disciplina/turma tiverem chegado a
este ponto do processo:
1.

2.

Realizar a classificação dos mesmos, utilizando
o IM como critério de desempate entre os
candidatos enquadrados em um mesmo inciso
do artigo 42; e
Processar as inclusões no CAGR até o limite das
vagas existentes.

NÃO

O choque de horário pode ser
evitado se voltarmos a analisar
algum pedido de exclusão não
executado com justificativa
registrada no formulário do RAADi?

O Sistema CAGR
acusou choque
de horário?

NÃO

SIM

SIM

Registrar a ocorrência “Choque de horário” no
pedido do aluno, informando que disciplina
ocasionou o choque na coluna “Observação”.
Fim

Executar a exclusão não
realizada anteriormente
por justificativa
apresentada no formulário
do RAADi, a fim de se
evitar o choque de horário.

Executar ajuste no
CAGR e registrar
na planilha.

