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ORIENTAÇÕES PLANO DE ESTUDOS ON-LINE
Seguem abaixo as principais orientações aos acadêmicos sobre a elaboração do Plano de
Estudos on-line.
1) Sobre o Planos de Estudos: os alunos do PPGExR deverão elaborar, no 1º semestre do
curso, conforme datas estabelecidas pela Coordenação do Programa, o Plano de Estudos online, contando com o auxílio do orientador em sua montagem. Todas as disciplinas constantes
no plano deverão ser cursadas pelo aluno e havendo alteração nas disciplinas cursadas em
relação ao que foi previsto no plano, deverá ser feita a alteração do mesmo. Para
cadastrar/alterar o plano de estudos o aluno deverá acessar o Portal do Aluno e utilizar a
opção disponível no menu. O não cadastramento do plano no 1º semestre impede a matrícula
para o semestre subseqüente. Após o preenchimento, o plano de estudos será tramitado para
o orientador e Coordenação do PPGExR para aprovação.
2) Instruções para preencher/cadastrar o Plano de Estudos: todas as informações e
passos necessários para o cadastramento do Plano de Estudos estão disponíveis no Tutorial
de preenchimento do Plano de Estudos On-line.
3) Alteração do Plano de Estudos: caso o aluno queira alterar seu plano de estudos no
decorrer do curso, ele poderá fazê-lo. Uma vez acessado o Portal do Aluno, basta abrir o
plano de estudos e clicar no botão Alterar. Depois de registradas as alterações o aluno deverá
tramitar novamente o plano para seu orientador. A solicitação de alteração deverá ser
aprovada pelo orientador e pela coordenação, exatamente como ocorreu com a tramitação do
plano de estudos original.
4) Conformidade do Plano de Estudos com o histórico escolar: a recomendação é de que
o plano de estudos on-line seja uma espécie de “retrato” do histórico escolar, nele devendo
constar todos os créditos e lançamentos do histórico, tanto os cursados no PPGExR quanto
os aproveitados/dispensados. Esta verificação de conformidade é feita pelo DERCA após a
abertura do processo de defesa. Caso haja divergência entre o plano de estudos e o histórico,
o processo de defesa ficará paralisado até que sejam feitos os devidos acertos.

