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Tutorial 

Alterar Etapas de Diário 
 

1- Para alterar as etapas de um diário, primeiramente deve-se buscar o diário desejado através do 
menu lateral esquerdo: Ensino → Turmas e Diários → Diários. 
 
2 – Após a busca do diário em questão, deve-se clicar no ícone de edição do diário: 
 

 
 
3 – Na edição do diário, para alterar as etapas do diário deve-se deixar marcado apenas os bimestres 
desejados e clicar em “Salvar”. 
 

 

4 – Após a alteração das etapas do diário o sistema irá exibir, onde for pertinente, ao lado da etapa 
original a etapa que foi definida (bimestre) no diário. Por exemplo, caso seja definida apenas o 4º 
bimestre na edição do diário, ao longo do sistema será exibido a “Etapa 1” e ao lado, o bimestre 
definido: “4º Bimestre”. Resumindo, os diários sempre possuíram as quantidades de etapas: 1, 2 ou 
4, o que fazemos na edição do diário é definir em quais bimestres essas etapas serão ministradas. 



 

Observações: 

• Poderão realizar a alteração das etapas (bimestres) no diário: 

o Os diários que as disciplinas estiverem definidas no PPC do curso como semestral. 
Foi descontinuada a funcionalidade anterior em que era necessário definir um novo 
calendário para definir o semestre do diário;  

o Os diários que foram gerados a partir de cursos autorizados pela PRE/DCAD a 
realizarem tais alterações com as devidas justificativas. 

• Não há mais necessidade do cadastro de calendários acadêmicos especiais. As datas serão 
sempre obtidas através do calendário principal. Isso também é válido para os diários de 
disciplinas semestrais. 

• Caso a opção “Replicar datas nas posses dos professores” seja mantida marcada na edição do 
diário, as datas de posses do professores serão atualizadas com as datas dos bimestres 
definidos no diário. 

• Existem algumas restrições caso a quantidade de etapas (bimestres) definidas no diário seja 
diferente da quantidade de etapas original, são elas: 

o Não é possível alterar etapa (bimestre) de diário de progressão parcial. 

o Não é possível alterar a quantidade de etapas de diários que possuam alunos com o 
ano/período fechado. 

o Não é possível alterar a quantidade de etapas de diários semestrais que não sejam 
autorizados pela PRE/DCAD, neste caso pode-se apenas definir os bimestres do 
diário. 

o É possível apenas definir 1 (um), 2 (dois) ou 4 (quatro) bimestres. 

o Não é possível definir uma quantidade de bimestres superior a quantidade de etapas 
definidas no calendário acadêmico do diário. 

o Não é possível definir bimestres de um diário em que as aulas já lançadas no diário 
não estejam dentro do intervalo de datas dos bimestres definidos.    

 


