
Oficina: Preenchimento do 
Portal do Estudante

Facilitador: Prof. Raphael Melo

Demanda institucional oriunda da 9ª reunião da Pró-
Reitoria de Ensino e os DDE’s (em 03 e 04/08/2016), 
com a finalidade de alimentar o novo portal do IFPB 
com as informações dos cursos, atendendo a lei da 

transparência (Lei 12.527/2011).



Acessar o portal do 
IFPB Clicar em Portal do 

Estudante



No portal do 
estudante, clique 

em acessar.



Acessar a tela 
de login para 

Administradores



Utilize seu login 
e senha 

próprios do 
SUAP



Clicando em cursos o 
coordenador terá acesso àqueles 
que pode editar as informações.
O responsável pelo 
cadastramento do coordenador é 
o DDE.

No menu disciplinas será possível 
editar as características dessa, 
bem como adicionar novas 
disciplinas que ainda não foram 
cadastradas.



Aqui o coordenador 
seleciona o curso que 
deverá modificar.

Também é possível 
verificar se as 

informações foram ou 
não publicadas no 

portal.



Após selecionar o curso 
que irá modificar, este é o 
menu que aparecerá na 
tela do site.

1 2 3 4 5

O preenchimento do portal 
se dará em 5 breves 
etapas.



Informaçõ
es 

Preenchid
as pelo 
DDE.

Após verificar as 
informações referentes 

a coordenação de 
curso, clique em 

informações básicas.

ETAPA 1



Informações 
externas e 
internas.

Data de publicação 
da portaria de 
autorização do 
curso.



Aqui obtêm-se o código do e-
MEC



Selecione a cidade e a 
instituição.



Nesta aba, você terá acesso a 
todas as informações da 
instituição, por curso, de 
graduação a pós-graduação.



Aqui você pode verificar os 
índices da instituição. Este valor 
é diretamente importado para o 
portal do estudante, quando 
realiza-se a publicação de seu 
curso.



Selecione o curso que você é 
coordenador.

Clique em 
graduação.



Aqui você pode verificar a nota 
do ENADE e o CPC. Vide slide 
17.



Caso queira confrontar os dados 
do e-MEC com os do INEP, você 
pode acessar o endereço acima e 
realizar o download dos arquivos 
desejados.



Aqui obtêm-se o código do 
SUAP



Dados do 
PPC

Portarias 
ou 

boletins 
de serviço 

do 
MEC/INEP



Dados do 
PPC



Informar no número de 
ingressantes no 1º e 2º 

semestre, de acordo com o 
PPC.

NÃO CLICAR 
EM 

PUBLICADO 
ATÉ TER 

INSERIDO 
TODAS AS 

INFORMAÇÕ
ES DO 

CURSO.

ETAPA 2



Consultar o boletim de 
serviço da reitoria para 
anexar as portarias 
e/ou resoluções.

ETAPA 3



Anexar documentos em PDF 
referentes a cada um destes itens. 
Com exceção do PPC, que pode ter 
8Mb de tamanho, os demais 
documentos devem possuir no 
máximo 2Mb.

Além de anexar a portaria 
atualizada do Colegiado e do 
NDE do curso, explicar 
sucintamente as atribuições 
destes dois órgãos também 
se faz necessário.

ETAPA 4



Por hora, foi utilizado o regulamento didático 
dos cursos técnicos subsequentes como 
manual do estudante para os alunos do 
CTEL/Cajazeiras.



ETAPA 5

Aqui deve-se inserir ano a ano (período a período – 
nos casos dos cursos técnicos integrados) as 
disciplinas, sua carga horária em hora-relógio, o 
professor responsável e o plano da disciplina previsto 
no PPC.



Existe um grande banco de dados de 
disciplinas previamente cadastradas, 
bastando selecionar àquele que é 
prevista na matriz do curso.

Caso você não possua uma 
lista de professores por 
disciplina, basta consultar no 
HIFPB, como apresentado a 
seguir.



Acesse  o site institucional. Na 
aba Campi, selecione o campus 
onde está lotado.



No site do seu campus, 
selecione horários.



Clique em horários acadêmicos.



Em seguida no link para o HIFPB.



Selecione o curso de seu 
interesse.



Basta selecionar as informações 
conforme o horário.



Assim como para as disciplinas, há um 
banco de dados dos professores 
devidamente cadastrados no SUAP.



Os planos das disciplinas têm de ser carregados 
em PDF, caso contrário o portal não aceitará o 
arquivo, impedindo a publicação. Acusando o 
erro: Arquivo não suportado!



Concluído o preenchimento, 
selecione “Publicado” e clique no 
botão salvar no final da tela. 
Pronto, o portal do estudante foi 
devidamente preenchido e as 
informações encontram-se 
disponíveis para a comunidade.
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