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1 INTRODUÇÃO

Em  virtude  da  necessidade  de  padronização  e  como  forma  de
automatizar  a  criação de planos de ensino,  além de facilitar  a consulta  aos
mesmos, foi idealizada pela Assessoria da Coordenação do Curso Superior em
Engenharia Agronômica do IF Baiano Campus Bom Jesus da Lapa a criação do
Sistema de Plano de Ensino.

A proposta foi apresentada ao NGTI (Núcleo de Gestão de Tecnologia da
Informação) que prontamente se dispôs a atender a demanda.

Depois do levantamento de requisitos e projeção do sistema, o processo
de  codificação  foi  iniciado.  Após  apresentação  de  algumas  versões  beta  e
homologação por parte da Assessoria da Coordenação do Curso Superior em
Engenharia Agronômica, em agosto de 2019 a primeira versão do Sistema de
Plano de Ensino foi disponibilizada.

Em outubro do mesmo ano, o NUAPE (Núcleo de Apoio ao Processo de
Ensino Aprendizagem, Permanência e Êxito do Educando) solicitou permissão de
acesso ao sistema, visto que até o momento era utilizado exclusivamente para o
Curso de Engenharia Agronômica, a fim de incluir planos de ensino dos Cursos
da modalidade Subsequente.

Em fevereiro de 2020, o NUAPE e a Assessoria da Coordenação do Curso
Superior em Engenharia Agronômica solicitaram alterações no sistema a fim de
tornar mais  fácil  a  navegação.  As alterações foram feitas e  no mesmo mês
estava no ar a versão 2.0 do Sistema de Plano de Ensino. Diante do resultado, o
NUAPE requisitou alguns ajustes e em março de 2020 saiu a versão 2.1 do
Sistema de Plano de Ensino.

Em abril de 2021, foram solicitadas novas alterações no sistema, dessa
vez com a inclusão da possibilidade de emissão de parecer para plano de ensino
e funcionalidade para emissão de documento pdf de planos de ensino por curso
e período letivo (juntos),  além de refinamento na navegação dos planos de
ensino. Com essas alterações prontas em maio do mesmo ano, o Sistema de
Plano de Ensino passa para sua versão 3.0.

O referido sistema é utilizado para registro  de planos de ensino dos
cursos das modalidades Integrado, Subsequente e Superior, com possibilidade
para inclusão de mais modalidades.

Nesse  manual  serão  apresentadas  as  funcionalidades  do  sistema,  os
tipos de usuário, como acessar e as orientações de uso.

2. FUNCIONALIDADES

O Sistema de Plano de Ensino dispõe das seguintes funcionalidades:
Cadastro de Usuário: criação, edição, exclusão e alteração de senha.
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Cadastro de Curso: criação, edição e exclusão.
Cadastro de Período Letivo: criação, edição e exclusão.
Cadastro de Componente Curricular: criação, edição e exclusão.
Cadastro de Plano de Ensino: criação,  edição, exclusão e geração de

arquivo (formato pdf) individual ou por curso e período letivo (juntos).
Cadastro de Parecer: criação, edição e visualização.
Validação de plano de ensino.

3 TIPOS DE USUÁRIOS

O Sistema de Plano de Ensino dispõe de três tipos de usuários:
Administrador: tem permissão de realizar cadastro de usuário, de curso,

de período letivo, de componente curricular, pode excluir ou gerar arquivo de
plano de ensino e visualizar pareceres.

Coordenador:  tem  os  mesmos  privilégios  do  Administrador  e  do
Docente, sendo que tem acesso a todos os planos de ensino, também pode
cadastrar pareceres.

Docente:  visualiza  lista  de  cursos,  períodos  letivos,  componentes
curriculares e pode criar,  editar e gerar arquivo de seus planos de ensino e
visualizar pareceres.

Vale aqui destacar que a funcionalidade de validação de plano de ensino
dispensa necessidade de autenticação.

4 COMO ACESSAR O SISTEMA

O  Sistema  de  Plano  de  Ensino  fica  hospedado  em  um  servidor  do
Campus Bom  Jesus  da  Lapa  e  é  acessado  em:
http://sistemas.lapa.ifbaiano.edu.br:3000.

5 ORIENTAÇÕES DE USO

O primeiro  passo  para  fazer  uso  do  Sistema  de  Plano  de  Ensino  é
realizar a autenticação. Para isso, o usuário informa e-mail e senha.
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Para sair do sistema, basta o usuário:
Selecionar seu nome, que aparece no canto superior direito da tela;
Pressionar a opção “Sair”.

5.1 Cadastro de Usuário

Importante  lembrar  que  o  cadastro  é  feito  por  usuários  do  tipo
administrador ou coordenador e a alteração de senha pelo usuário que deseja
alterar a própria senha.
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Figura 1: Tela de Login

Figura 2: Sair do Sistema



5.1.1 Criação de Usuário

Na criação de usuário devem ser seguidos os seguintes passos:
Selecionar o menu “Usuários”;
Na tela de listagem de usuários, pressionar o botão “Novo”;
Preencher os dados (Nome, E-mail, Tipo, Senha e Confirmar Senha);
Pressionar o botão “Salvar”.

5.1.2 Edição de Usuário

A edição de usuário segue os seguintes passos:
Selecionar o menu “Usuários”;
Pressionar o botão “Editar” ao lado do usuário que deseja alterar;
Alterar os dados necessários (incluindo a senha);
Pressionar o botão “Salvar”.
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Figura 3: Criação de Usuário



5.1.3 Exclusão de Usuário

Para excluir um usuário basta:
Selecionar o menu “Usuários”;
Pressionar o botão “Excluir” ao lado do usuário que deseja remover;
Confirmar a exclusão.
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Figura 4: Edição de Usuário

Figura 5: Exclusão de Usuário



5.1.4 Alteração de Senha

Para alterar a própria senha basta o usuário:
Selecionar seu nome, que aparece no canto superior direito da tela;
Pressionar a opção “Alterar Senha”;
Digitar a senha antiga;
Digitar a nova senha;
Confirmar a nova senha;
Pressionar o botão “Salvar”.

5.2 Cadastro de Curso

O cadastro  de  cursos  pode  ser  feito  por  usuários  administradores  e
coordenadores.

5.2.1 Criação de Curso

Na criação de curso devem ser seguidos os seguintes passos:
Selecionar o menu “Cursos”;
Pressionar o botão “Novo”;
Preencher os dados (Nome e Modalidade);
Pressionar o botão “Salvar”.
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Figura 6: Alteração de Senha



5.2.2 Edição de Curso

A edição de curso segue os seguintes passos:
Selecionar o menu “Cursos”;
Pressionar o botão “Editar”, ao lado do curso que se deseja alterar;
Alterar os dados necessários;
Pressionar o botão “Salvar”.
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Figura 7: Criação de Curso

Figura 8: Edição de Curso



5.2.3 Exclusão de Curso

Para excluir um curso basta:
Selecionar o menu “Cursos”;
Pressionar o botão “Excluir” ao lado do curso que deseja remover;
Confirmar a exclusão.

5.3 Cadastro de Período Letivo

O  cadastro  de  Período  Letivo  pode  ser  feito  por  usuários  do  tipo
administrador e coordenador.

5.3.1 Criação de Período Letivo

Para criar um período letivo são necessários os seguintes passos:
Selecionar o menu “Períodos Letivos”;
Pressionar o botão “Novo”;
Informar o “Período”;
Pressionar o botão “Salvar”.
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Figura 9: Exclusão de Curso



5.3.2 Edição de Período Letivo

A edição de período letivo segue o roteiro abaixo:
Selecionar o menu “Períodos Letivos”;
Pressionar o botão “Editar” ao lado do período letivo a ser alterado;
Realizar alteração;
Pressionar o botão “Salvar”.
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Figura 10: Criação de Período Letivo

Figura 11: Edição de Período Letivo



5.3.3 Exclusão de Período Letivo

Para excluir um período letivo basta:
Selecionar o menu “Períodos Letivos”;
Pressionar o botão “Excluir” ao lado do período letivo a ser removido;
Confirmar a exclusão.

5.4 Cadastro de Componente Curricular

O cadastro de componente curricular pode ser feito por usuário do tipo
administrador e coordenador.

5.4.1 Criação de Componente Curricular

Para  criar  um componente  curricular  devem ser  seguidos  os  passos
abaixo:

Selecionar o menu “Componentes Curriculares”;
Pressionar o botão “Novo”;
Informar o “Nome”;
Selecionar os cursos a que o componente curricular está vinculado;
Se necessário incluir mais cursos, pressionar botão “Adicionar Curso”;
Pressionar o botão “Salvar”.
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Figura 12: Exclusão de Período Letivo



5.4.2 Edição de Componente Curricular

A edição de componente curricular segue o roteiro abaixo:
Selecionar o menu “Componentes Curriculares”;
Pressionar o botão “Editar” ao lado do componente a ser alterado;
Realizar alteração;
Se necessário retirar vinculo com algum curso basta pressionar botão

“Remover Curso” ao lado do campo do curso a ser retirado;
Caso seja necessário incluir curso, pressionar botão “Adicionar Curso” e

selecionar o curso desejado;
Pressionar o botão “Salvar”.
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Figura 13: Criação de Componente Curricular



5.4.3 Exclusão de Componente Curricular

Para excluir um componente curricular deve-se:
Selecionar o menu “Componentes Curriculares”;
Pressionar  o  botão “Excluir”  ao  lado  do componente  curricular  a  ser

removido;
Confirmar a exclusão.
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Figura 14: Edição de Componente Curricular

Figura 15: Exclusão de Componente Curricular



5.5 Cadastro de Plano de Ensino

O acesso às funcionalidades relacionadas ao cadastro de plano de ensino
depende  do  tipo  de  usuário,  conforme  especificado  no  item  3  (Tipos  de
Usuários).

5.5.1 Criação de Plano de Ensino

A criação de um plano de ensino segue os passos seguintes:
Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Pressionar o botão “Novo”;
Preencher os dados solicitados (Curso, Componente Curricular, Período

Letivo, Carga horária do componente (aulas),  Aulas Práticas,  Aulas Teóricas,
Aulas  Semanais,  Turma/Série/Semestre,  Ementa,  Objetivo  Geral,  Objetivos
Específicos,  Conteúdo  Programático,  Metodologia/Procedimentos  Didáticos,
Recursos  Didáticos,  Atividades  Interdisciplinares,  Instrumentos/Critérios  de
Avaliação,  Orientações  Gerais  aos  Alunos,  Bibliografia  Básica,  Bibliografia
Complementar);

Caso necessário, podem ser incluídos (botão “Adicionar Avaliação”) ou
removidos (botão “Remover avaliação”) instrumentos/critérios de avaliação;

Pressionar botão “Salvar”.
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Figura 16: Criação de Plano de Ensino



5.5.2 Edição de Plano de Ensino

Para editar um plano de ensino deve ser seguida a sequência seguinte:
Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Escolher a modalidade do curso;
Selecionar o curso;
Pressionar  o  botão  correspondente  ao  período  letivo  cujo  plano  de

ensino será editado;
Pressionar o botão “Editar” ao lado do plano de ensino a ser alterado;
Realizar alterações necessárias;
Se  preciso,  podem  ser  incluídos  (botão  “Adicionar  Avaliação”)  ou

removidos (botão “Remover avaliação”) instrumentos/critérios de avaliação;
Pressionar botão “Salvar”.

5.5.3 Exclusão de Plano de Ensino

Para excluir um plano de ensino é preciso:
Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Escolher a modalidade do curso;
Selecionar o curso;
Pressionar  o  botão  correspondente  ao  período  letivo  cujo  plano  de

ensino será excluído;
Pressionar o botão “Excluir” ao lado do plano de ensino a ser removido;
Confirmar exclusão.
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Figura 17: Edição de Plano de Ensino



5.5.4 Geração de Arquivo de Plano de Ensino

Para gerar arquivo de plano ensino basta:
Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Escolher a modalidade do curso;
Selecionar o curso;
Pressionar  o  botão  correspondente  ao  período  letivo  cujo  plano  de

ensino terá arquivo gerado;
Pressionar  botão  “Gerar  PDF”  ao  lado  do  plano  de  ensino  que  se

pretende gerar arquivo.
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Figura 19: Geração de Arquivo de Plano de Ensino

Figura 18: Exclusão de Plano de Ensino



5.5.5 Geração de Arquivo de Planos de Ensino por curso e período letivo

Para  gerar  arquivo  de  plano  ensino  por  curso  e  período  letivo  é
necessário:

Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Escolher a modalidade do curso;
Selecionar o curso;
Pressionar o botão correspondente ao período letivo que se deseja gerar

arquivo;
Pressionar botão “Gerar PDF” abaixo da listagem de planos de ensino.

5.6 Cadastro de Parecer

O  acesso  às  funcionalidades  relacionadas  ao  cadastro  de  parecer
depende  do  tipo  de  usuário,  conforme  especificado  no  item  3  (Tipos  de
Usuários).

5.6.1 Criação de Parecer

A criação de um parecer segue os passos seguintes:
Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Escolher a modalidade do curso;
Selecionar o curso;
Pressionar  o  botão  correspondente  ao  período  letivo  cujo  plano  de
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Figura 20: Geração de Arquivo de Planos de Ensino por curso e período letivo



ensino deseja emitir parecer;
Clicar no botão “Cadastrar Parecer” ao do plano de ensino o qual deseja

emitir parecer;
Preencher os dados solicitados;
Pressionar botão “Salvar”.

5.6.2 Edição de Parecer

A edição de um parecer segue as etapas abaixo:
Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Escolher a modalidade do curso;
Selecionar o curso;
Pressionar  o  botão  correspondente  ao  período  letivo  cujo  plano  de

ensino deseja editar parecer;
Clicar no botão “Editar Parecer” ao lado do plano de ensino o qual deseja

editar parecer;
Alterar os dados necessários;
Pressionar botão “Salvar”.
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Figura 21: Criação de Parecer



5.6.3 Visualização de Parecer

A visualização de parecer é realizada por meio das seguintes etapas:
Selecionar o menu “Planos de Ensino”;
Escolher a modalidade do curso;
Selecionar o curso;
Pressionar  o  botão  correspondente  ao  período  letivo  cujo  plano  de

ensino deseja visualizar parecer;
Clicar no botão “Visualizar Parecer” ao lado do plano de ensino o qual

deseja visualizar parecer.
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Figura 22: Edição de Parecer

Figura 23: Visualização de Parecer



Importante salientar que o resultado da visualização depende do tipo de
usuário. Usuários dos tipos administrador e docente visualizam em forma de
página web, já coordenador visualiza em forma de documento pdf.

5.7 Validação de plano de ensino

A validação do plano de ensino serve para atestar, junto ao Sistema de
Plano  de  Ensino,  a  veracidade  do  plano  de  ensino  por  meio  de  Código
Verificador presente no arquivo pdf gerado a partir do plano de ensino.

Para realizar essa operação não é necessária autenticação no sistema,
basta  acessar  http://sistemas.lapa.ifbaiano.edu.br:3000/planos_ensino/validar,
inserir o Código Verificador e clicar no botão “Verificar”.

Se o Código Verificador estiver correto, será apresentada uma tela com
dados do plano de ensino validado.
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Figura 24: Validação de Plano de Ensino

Figura 25: Verificação de Plano de Ensino

http://sistemas.lapa.ifbaiano.edu.br:3000/planos_ensino/validar
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