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MANUAL DE USO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE 

Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) 
Secretaria de Apoio à Direção do Centro (SAD) 

 

O Sistema de Geração de Diário de Classe é uma iniciativa da Secretaria de Apoio à 

Direção do Centro (SAD) no sentido de padronizar e (semi)automatizar o 

preenchimento do diário de classe.  

Este manual foi elaborado pela equipe da Secretaria de Apoio à Direção do CTS e tem 

como objetivo instruir os professores a utilizarem o Sistema de Geração de Diário de 

Classe. Dúvidas e/ou sugestões devem ser enviadas por email para o seguinte endereço 

de contato: sad.cts.ara@contato.ufsc.br. 

 

Primeiro Passo – acesso ao Sistema CAGR 

Acessar o Sistema CAGR em www.cagr.ufsc.br e clicar na opção “Professor”, conforme 

ilustram a Figura 1 e a Figura 2. 

 

Figura 1 – Acesso ao sistema CAGR. 

 

  

mailto:sad.cts.ara@contato.ufsc.br
http://www.cagr.ufsc.br/
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Figura 2 – Tela de acesso ao Sistema de Autenticação Centralizada. 

Na interface do professor no Sistema CAGR clique na opção “Relação nominal de alunos 

matriculados na turma”, destacado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Interface do professor no Sistema CAGR. 

Após clicar na opção “Relação nominal de alunos matriculados na turma” será aberta 

uma nova aba do navegador contendo a relação nominal dos alunos matriculados para 

cada turma a qual o professor é ministrante da disciplina. A Figura 4 ilustra um exemplo 

de uma relação de alunos matriculados por turma. Para fins deste manual a coluna 

matrícula e email foram rasuradas. 
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Figura 4 – Exemplo de listagem nominal de alunos. Nesta imagem foram rasuradas as 

colunas de matrícula e e-mail dos alunos. 

Para salvar a listagem nominal de alunos pressione o botão direito do mouse e escolha 

a opção “Salvar como...”(Figura 5). 

 

Figura 5 – Opções ao pressionar o botão direito do mouse sobre a listagem nominal de 

alunos. 

Ao selecionar a opção “Salvar como...” será aberta uma caixa de diálogo para seleção do 

local onde o arquivo será salvo (Figura 6). Escolha uma pasta em seu computador para 

salvar o arquivo. O sistema sugere o nome “RelatorioTXT1”. O nome do arquivo a ser 

salvo poderá ser modificado a critério do usuário, porém o arquivo gerado deve estar 

no formato texto (.TXT). 

                                                           
1 Este nome é padrão do sistema CAGR e utilizado desta forma neste manual. 
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Figura 6 – Interface para selecionar o local onde o arquivo contendo a lista nominal dos 

alunos será salva. 

Segundo Passo – acesso ao Sistema de Geração de Diário de Classe 

Para acessar o Sistema de Geração de Diário de Classe é necessário acessar o site do CTS 

(http://cts.ararangua.ufsc.br/). Nos menus do lado direito do site em “Sistemas 

Acadêmicos e Administrativos” clique na opção “Sistema de Geração de Diário de 

Classe” (Figura 7). 

 

Figura 7 – Indicação do local de acesso ao Sistema de Geração de Diário de Classe na 

página do CTS. 

Ao clicar na opção “Sistema de Geração de Diário de Classe” será aberta a interface 

principal do sistema, ilustrada na Figura 8. 

http://cts.ararangua.ufsc.br/
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Figura 8 – Interface principal do Sistema de Geração de Diário de Classe. 

Na interface principal do sistema preencha os campos solicitados e selecione o arquivo 

“RelatorioTXT” com a listagem nominal dos alunos matriculados na(s) disciplina(s) a(s) 

qual(is) o docente é responsável. Cabe salientar que as datas de início e fim do semestre 

letivo devem ser preenchidas de acordo com o calendário acadêmico. A Figura 9 ilustra 

a tela principal do Sistema de Geração de Diário de Classe com os campos devidamente 

preenchidos 

 

http://dae.ufsc.br/calendario-academico-de-graduacao/
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Figura 9 – Exemplo da interface do Sistema de Geração de Diário de Classe com os 

campos devidamente preenchidos. 

Após preencher os campos clique no botão “CARREGAR” para ser direcionado a segunda 

tela do Sistema de Geração de Diário de Classe, conforme ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Interface da segunda tela do Sistema de Geração de Diário de Classe. 

Na interface ilustrada na Figura 10 o professor irá escolher a disciplina que deseja gerar 

o diário de classe e preencher a quantidade de créditos da disciplina no campo 

“Créditos”.   

Terceiro Passo – gerando e salvando o diário de classe em formato Excel 

Após escolher a disciplina em “Lista de disciplinas ministradas” e indicar a quantidade 

de créditos da mesma, o sistema irá abrir a opção de escolha do(s) dia(s) que a disciplina 

é ofertada. Cabe salientar que esta opção depende da quantidade de créditos da 

disciplina. A Figura 11 ilustra a tela do sistema com as opções para escolher o(s) dia(s) 

da semana que a disciplina é ofertada. 
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Figura 11 – Interface com as informações da disciplina. 

Disciplinas de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) créditos, que são ofertadas normalmente em 

apenas um dia da semana, o sistema permitirá somente o preenchimento do dia da 

semana em que a disciplina ocorre. 

Para as disciplinas de 4 (quatro) créditos o sistema mostrará duas opções de escolhas 

dos dias da semana em que a disciplina é ofertada.  

Para disciplinas com mais de 4 (quatro) créditos o sistema mostrará 5 (cinco) opções de 

escolha de dia da semana, conforme o exemplo ilustrado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Exemplo de interface do sistema com oferta da disciplina em até cinco dias 

da semana. 
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Nas disciplinas com mais de 4 créditos, não há a necessidade de preencher todos os 

cinco campos de dias da semana. Este preenchimento dependerá dos dias da semana 

em que a disciplina é ofertada. 

Se a disciplina for ofertada em mais de um turno em algum dia da semana, por exemplo, 

nas segundas-feiras a tarde e a noite, deve-se repetir o dia da semana para cada turno 

que esta é ofertada. 

Se a disciplina for de quatro créditos ou mais e for ofertada em um único dia, os dias da 

semana de oferta devem ter preenchimento igual, por exemplo, uma disciplina de 4 

(quatro) créditos ofertados integralmente as quartas-feiras deve ter os campos “1º Dia” 

e “2º Dia” preenchidos com a informação “Quarta”. 

Após preencher os dados da disciplina, número de créditos e dia(s) da semana de oferta, 

basta clicar no botão “GERAR”. O sistema irá gerar o diário de classe da disciplina 

selecionada em formato Excel. Nesta etapa será aberta uma caixa de diálogo para 

seleção do local onde o arquivo deve ser salvo. A Figura 13 ilustra a caixa de diálogo para 

escolha do local onde o arquivo será salvo. 

 

Figura 13 – Exemplo da caixa de diálogo para seleção do local onde o arquivo do diário 

de classe, planilha do Excel, deve ser salvo. 

Quarto Passo – preenchimento do diário de classe em formato Excel 
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O diário de classe gerado será um arquivo em formato Excel (planilha) com duas abas, 

uma representando a frente do diário de classe e a outra representando o verso. As 

figuras 14 e 15 demonstram, respectivamente, as abas “Frente” e “Verso” da planilha 

gerada. 

As informações da “Frente” do diário de classe são preenchidas de acordo com os dados 

constantes no arquivo “RelatorioTXT”, extraído do CAGR, e os dados preenchidos nas 

interfaces do Sistema de Geração de Diário de Classe. A única informação que o 

professor deve preencher na parte da “Frente” é o local da aula, no rodapé no canto 

esquerdo. 

 

Figura 14 – Exemplo de diário gerado pelo sistema (parte da frente do diário). Neste 

exemplo a coluna de matrícula foi rasurada. 
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Figura 15 – Exemplo de diário gerado pelo sistema (parte do verso do diário). 

No “Verso” do diário o professor precisa preencher as seguintes informações: horário 

para atendimento, Dia da semana e Nome do monitor, destacados na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Destaque para as informações que devem ser preenchidas pelo professor 

em relação ao atendimento ao aluno. 

Na parte de Controle de Avaliações o professor deve lançar as notas de cada avaliação 

realizada e calcular a média final. A média final é automaticamente transportada para a 

coluna Nota da aba da frente do diário de classe. 
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Na parte Conteúdo Programático o professor deverá lançar o conteúdo abordado em 

cada aula. Esta informação deve estar em conformidade com o Plano de Ensino da 

disciplina. 

 

Figura 17 – Destaque para as informações que devem ser preenchidas no rodapé da aba 

verso do diário de classe. 

Ainda na aba verso do diário de classe o professor deverá preencher o item Data das 

Avaliações e o campo Observações. Neste campo deve ser informado o tipo de 

avaliação, tais como: prova, trabalho, experimento prático etc. 

Com relação ao preenchimento do controle de frequência na aba frente do diário de 

classe, deve-se proceder da seguinte maneira: 

• Preencher com zero (0) se o aluno está presente na aula; 

• Preencher com um valor acima de zero, conforme o número de aulas do dia que 

o aluno esteja ausente. 

A planilha foi programada para calcular as faltas automaticamente e, caso o aluno 

ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento) de faltas, a coluna Freq. será automaticamente 

preenchida com a sigla FI (Frequência Insuficiente) e a coluna Nota será preenchida com 

zero. 

A Figura 18 ilustra uma situação onde um aluno excedeu o número de faltas permitidas 

para uma disciplina de 4 (quatro) créditos. 
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Figura 18 – Exemplo de preenchimento do controle de frequência. Exemplo em que o 

aluno excedeu o número de faltas permitidas para uma disciplina de 4 (quatro) créditos. 

 

 


