
 
 

                                                                                                                                    
 

 

Projeto de curso / ação de capacitação 
 

1. Título: Oficina do Sistema Acadêmico de Graduação – SAG (principais funções) 

 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: Edyr Faria de Oliveira 

2.2. Período de realização: dia 09 de outubro de 2012 

2.3. Horário: 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 (ou das 14:00 às 18:00) 

2.4. Carga horária: 8 horas 

2.5. Local: laboratório de informática no campus samambaia 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 30 ou 40 vagas (dependerá da disponibilidade do laboratório de informática) 

3.2. Clientela alvo: coordenadores de cursos que recentemente assumiram a função, secretários de 
cursos de graduação ou auxiliares das coordenadorias de curso.  
 

 

4. Justificativa 

Grande número de novos coordenadores de cursos e de servidores técnico-administrativos que 
passaram a exercer atividades nas coordenadorias de curso e precisam operar o SAG para 
cumprimento de várias destas atividades.  

 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (gerais e específicos): 
5.1. Gerais: capacitar coordenadores de curso e secretários de curso ou equivalentes sobre o 
funcionamento das telas mais utilizadas do SAG. 
5.2.  Específicos: padronizar rotinas acadêmicas na utilização do SAG 
 

 

6. Metodologia: 
6.1. Modalidade (presencial, a distância, semi-presencial): presencial 

6.2.  Recursos didáticos (resenhas, aula expositiva, etc.): projeção das telas do SAG com explicação 
oral das funções de cada tela, sendo acompanhados em tempo real pelos capacitandos por meio de 
computadores com o SAG instalado.  

 

 

7.  Critérios para avaliação cognitiva: 

7.1. Participação / atividades em sala 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80% 

7.4. Avaliação escrita (ou impressa) para fins de arquivamento 

 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos (data-show, quadro, computadores): data-show e computadores 

8.2. Material didático (apostila, cd): tutorial a ser entregue aos participantes no início do curso 



 
 

                                                                                                                                    
 

 

9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

1) O que é o SAG 

4h Edyr Faria de Oliveira 

2) Interfaces do SAG (desktop e web) 

3) Menus do SAG – Desktop:  

3.1) Infra-estrutura acadêmica (manutenção, oferta de 
disciplinas e relatórios )  

3.2) Ingresso de discentes (cadastro, relatórios diversos, 
inscrição em disciplinas) 

3h Edyr Faria de Oliveira 

3.3) Adequações curriculares  (aproveitamento de disciplina, 
mudança de matriz curricular)  

3.4) Acompanhamento pedagógico (cadastro e relatórios)  

4) Menus do SAG-Web: 

4.1) Relatório de prováveis formandos 

4.2) Relatório de e-mails  

5) A importância do SAG na Matrícula web 1 h Edyr Faria de Oliveira 

 

10. Custos do curso/ação de capacitação 
 
10.1. Remuneração - horas-aula: 

Professor Nº horas Valor h.-a. Total 
Remuneração dispensada por decisão do instrutor.    
    

Total    

 
10.2. Passagens de professores convidados: 

Professor convidado Trecho  Valor unit. Total 

    
Total    

 
10.3. Hospedagens de professores convidados: 

Professor convidado Nº de dias Valor unit. Total 

    

Total:    
 

 

11. Dados dos instrutores: 
Nome: Edyr Faria de Oliveira Email: edyr@prograd.ufg.br 

Endereço: Avenida das Aroeiras, quadra 04 lote 15 Jardim das Aroeiras 

Formação acadêmica: Comunicação Social – Relações Públicas 

Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas  

Fone Resid.:  Trab.: 3521-1317 Celular: 9686-9462 

Identidade/órgão expedidor: 1.591.522 

Cpf: 565.572.051-53 Data nasc.: 27/02/1970 

Pis/pasep:  Ctps.: 

C.corrente: Banco: Nº agência: 

 
Goiânia, ____/ ____/ ____ 
 

 

 Assinatura 

 


