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OFERTA DE DISCIPLINA 

QUAIS SÃO OS SETORES ENVOLVIDOS NA OFERTA? 

CURSO - Organiza o quadro de horários e disciplinas a serem ofertadas no 
semestre e lança no SIE as disciplinas do semestre e seu horário. 

DEPARTAMENTO - Faz a inclusão e alteração de docentes e de encargos 
didáticos 

DERCA – Assessora as tramitações e configurações de oferta. Faz oferta de 
disciplinas RPD (pós-doutorado). 

CPD – Assessora nas questões técnicas relacionadas ao SIE. 

CADE/PROGRAD –  Envolve-se em casos extraordinários de oferta de 
disciplinas da graduação, com ênfase em encargos didáticos. Está 
diretamente ligada aos Projetos Pedagógicos de Curso, com implicações na 
Oferta. 



ORGANIZAÇÃO PARA A 
OFERTA 

A primeira etapa da oferta de disciplinas compete 
às Coordenações/Secretarias de Curso.  

Geralmente, o(a) Coordenador(a) organiza o 
quadro de disciplinas com os horários a serem 
ofertados no semestre e passa à Secretaria.  

O(A) Secretário(a) de Curso lança no SIE a oferta 
de disciplinas e depois de tudo ajustado, tramita 
ao Departamento.  

 



ACESSO AO SIE 

COMO FAZER NO SIE? 

      Informar o usuário (que geralmente é o seu número do SIAPE) e a senha 
(que também geralmente é o número do SIAPE, quando é o primeiro acesso 
e onde no botão “Alterar Senha” pode-se alterar para uma senha de sua 
escolha, com no mínimo 6 caracteres) 

 

 

 

 

 

Fonte: SIE Acadêmico - CPD 



COMO OFERTAR 

Observação: o trâmite via SIE das disciplinas 
entre Coordenação e Departamento já está 
todo pré-configurado no sistema de 
cadastro da disciplina no SIE. Isso que 
dizer que, para tramitar a disciplina ao 
Departamento competente, o secretário vai 
apenas clicar em “tramitar” e o sistema 
saberá a qual Departamento enviar a 
disciplina.  



COMO OFERTAR 

COMO FAZER NO SIE? 

Após o Secretário informar seu usuário e sua senha, clicando em “OK”, 
aparecerá a tela abaixo. A aplicação a ser selecionada é a em destaque azul 
“Oferta de Disciplinas por Curso” 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIE Acadêmico - CPD 



COMO OFERTAR 

COMO FAZER NO SIE? 

Na tela a seguir, deve-se clicar em “Localizar”, inserir o código do Curso e 
clicar em “Procurar”. 

 

 

 

 

 

 

 



COMO OFERTAR 

COMO FAZER NO SIE? 

Ao clicar no botão “Novo”, selecione a opção “Turma”: 

 

 

 

 

 

 





COMO OFERTAR 

COMO FAZER NO SIE? 

A “lupinha” no campo “Código da Disciplina” estará ativa, no período de oferta 
ou ajuste de disciplinas. Clique na “lupinha” para localizar a disciplina que 
deseja incluir. 

 

Obs: O campo Ano e Período estiver inabilitado, é porque a informação que 
vem naqueles campos já foi feita antes pela aplicação “Parâmetros de 
Cursos”. 

 

 

 

 

 

 



COMO OFERTAR 



COMO OFERTAR 

COMO FAZER NO SIE? 

Preencher os campos: 

- Turma 

-Calendário 

-Vagas Oferecidas 

-Disponibilidade 

Depois clicar no botão “Salvar” 

Isso é feito para todos as disciplinas que serão incluídas no curso nesse 
semestre que está sendo criado. 



COMO OFERTAR 



COMO OFERTAR 

AUMENTO DE VAGAS 

 

Na aplicação “Oferta de Disciplina por Curso”, selecione a disciplina, clique 
em “Alterar” e digite o número desejado em “Aumento Vagas”. Deve-se 
levar em conta o espaço físico disponível para a turma, em acordo com o 

Departamento Didático.  



COMO OFERTAR 

DISPONIBILIDADE DE TURMA 

Permite somente alunos da turma do curso – Disponibilidade padrão para as 
disciplinas. 

Disciplina pertencente ao currículo – Fica para o aluno que está na 
sequência disponibilizada pelo PPC do curso (Ex: medicina). 

Qualquer aluno pode se matricular – Disciplinas que não restringem curso e 
turma. Ex: disciplina sobre felicidade. 

Resolução 05 - REGIME ESPECIAL DE AVALIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO 
EM DISCIPLINAS (REA) - RESOLUÇÃO 32/2015 

Permite alunos do curso da turma e de cursos ênfase – situação de cursos 
com diferentes habilitações (ex: FARMÁCIA - antigo). 



COMO OFERTAR 

DISPONIBILIDADE DE TURMA 

 

Invisível – TURMA DE CALOUROS – Apenas para as disciplinas do primeiro 
semestre. Serve para matrícula automática dos alunos ingressantes pelo SiSU. 
Demais ingressantes para essas disciplinas devem ser matriculados mediante 
ajuste de matrícula. 

Demais casos – entrar em contato com o CPD. 



COMO OFERTAR 

SITUAÇÃO 

 

"Liberar para Matrícula": quando tudo tiver certo e é para matricular os alunos 
na disciplina. 

"Retornar para Ajuste de horário": quando o curso deve ajeitar os horários, 
departamento retorna a disciplina para o secretário/coordenador. 

IMPORTANTE: DEPARTAMENTO deve EXCLUIR os docentes da disciplina 
antes de "Retornar para Ajuste de horário". 

"Lançamento de Nota": permite que o professor lance as notas dos alunos.  



COMO OFERTAR 

TRAMITAÇÕES 

 

Após criadas as turmas e horários, as disciplinas devem ser tramitadas (para 
mudar a situação da disciplina). Isso acontece clicando no botão “Tramitar”. 
Após a tramitação a situação da disciplina, ela será “Aceita”, o que indica que o 
documento está no Departamento competente. Clicando-se no botão ”Tramitar” 
aparece a tela abaixo, com a opção de fluxo “Encaminha para Análise do 
Departamento”. 



COMO OFERTAR 



COMO OFERTAR 



COMO OFERTAR 

RESUMO – TRAMITAÇÕES 

 

CURSO inclui disciplina, selecionando CÓDIGO, TURMA E VAGAS 
OFERTADAS e Salvar, devendo aparecer situação solicitada. 

CURSO inclui o horário, selecionando a quantidade que deve ser teórica e 
quanto deve ser prática. Antes, deve verificar se há necessidade de horário. 
Verificar conforme PPC do curso.  

CURSO deve clicar em “Tramitações” para observar em qual departamento a 
disciplina está sendo enviada. 

Tramita para análise do departamento. Deve ficar na situação “Aceita”. 



COMO OFERTAR 

IMPOSSIBILITAR MATRÍCULA EM UMA DISCIPLINA 

 

Quando a disciplina não pode ser excluída, ela pode ser deixada na situação 
“Ajuste de Horários” sem docente, e o aluno não poderá se matricular na 
disciplina. Além disso, deve-se alterar o nome da turma para “EXCLUIDA”. 



COMO OFERTAR 

OFERTA DE DISCIPLINA POR DEPARTAMENTO 

 



COMO OFERTAR 

INCLUSÃO DE DOCENTES 

 

Caso o Departamento (ou o Curso, em disciplinas que estejam lotadas no 
Curso) não tenha acesso para incluir o docente, deve enviar um email para 
derca.ofertas@gmail.com com as seguintes informações: 

 

NOME e SIAPE do docente a ser incluído. 

NOME e SIAPE do solicitante. 



COMO OFERTAR 

ENCARGOS DIDÁTICOS - RESOLUÇÃO 42/2016 

 

DISCIPLINA CUMULATIVA PARCIAL - até 60% para 1 docente (principal, 
responsável) e dividir o restante. 

Capitulo II - Estágios/TCCs/DISSERTAÇÕES e TESES - ENCARGOS 
PRÓPRIOS 

Aparecerá no final do semestre, de acordo com o número de alunos orientados. 

Caso as disciplinas sejam de PPCs anteriores à resolução OU outras situações 
excepcionais, deve-se entrar em contato com urgência junto a CADE. 

Art. 4 -  DOCÊNCIA ORIENTADA - ENCARGO ZERO - disciplina livre de 
horário  

Para mais informações, entrar em contato com a CADE/PROGRAD - RAMAL 
8872   



COMO OFERTAR 

ENCARGOS DIDÁTICOS - RESOLUÇÃO 42/2016 

 

DISCIPLINA REGULAR - dividir encargo entre os docentes 

 

DISCIPLINA CUMULATIVA TOTAL - mesmo número de encargo para mais de 
um docente 



COMO OFERTAR 

DEPARTAMENTO – ONDE FICA O CÓDIGO ESTRUTURADO 

 



COMO OFERTAR 

ONDE INCLUIR DOCENTE 

 



COMO OFERTAR 

OFERTA DE DISCIPLINA POR DEPARTAMENTO 

 



OFERTA 01.25 

OFERTAS DE DISCIPLINAS LOTADAS NO DERCA (CÓDIGO 01.25) 

Alguns cursos, especialmente na modalidade a distância, não possuem 
Departamento Didático. Por conta disso, a solução alternativa foi lotar as 
disciplinas na Oferta de Disciplinas por Departamento com código DERCA 
(01.25). Além disso, algumas disciplinas de pós-graduação, comuns a vários 
cursos, também são lotadas no DERCA, a fim de evitar conflitos na lotação de 
encargos didáticos. O mesmo ocorre com todas as disciplinas que têm código 
APG, EDD, EDT e EDM. Por essas razões, ao se fazer a oferta dessas 
disciplinas, o Curso poderá solicitar ao DERCA a liberação de docente para que 
lhe seja possível inserir o docente ministrante e seus encargos didáticos com 
vistas a sua finalização para ser visível no Portal do Aluno (situação Liberação 
da Matrícula).  



OFERTA 01.25 

OFERTAS DE DISCIPLINAS LOTADAS NO DERCA (CÓDIGO 01.25) 

 



OFERTA 01.25 

OFERTAS DE DISCIPLINAS LOTADAS NO DERCA (CÓDIGO 01.25) 

O ideal seria que cada disciplina fosse lotada no Departamento Didático 
correspondente ao Curso, uma vez que o DERCA não é Departamento Didático, 
e sim, de Registro e Controle Acadêmico. 

Conforme Regimento Geral, o papel do DERCA é "prestar assessoria às 
coordenações e departamentos, quando da elaboração da Oferta de 
Disciplinas" (p. 11) e não realizar ou finalizar a oferta inserindo dados como 
“professor ministrante” ou “encargos didáticos”. 

 
Portanto, caso o secretário/coordenador não tenha acesso ao código 
estruturado que lhe permite visualizar os docentes via SIE, deverá enviar um 
email para derca.ofertas@gmail.com para liberação, contendo o ramal, nome e 
SIAPE do solicitante.  



REA RESOLUÇÃO 
32/2015 

REGIME ESPECIAL DE AVALIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO EM 
DISCIPLINAS (REA) - RESOLUÇÃO 32/2015 

É previsto apenas para o aluno com reprovação por nota no semestre anterior.  

A disciplina estará disponibilizada para o curso incluir o professor e respectivo 
encargo didático. 

Disciplinas no mesmo semestre (Regular + REA), deverá deixar 1h de encargo 
didático para oferta. Depois de alunos matriculados, ajustar 2h de encargo 
didático por aluno, máximo 30h, mesmo que tenha mais de 15 alunos. 



OFERTA FORA DE 
PRAZO 

IMPLICAÇÕES LIGADAS À OFERTA DE DISCIPLINA FORA DE PRAZO 

O sistema SIE funciona por meio de "Parâmetros de Cursos" e quando ele está 
voltado para a oferta de determinado ano e semestre e escopo, não é possível 
alterar oferta de disciplina de semestres anteriores ou escopo de disciplinas, 
senão for mudado todo o parâmetro para se conseguir mexer em uma única 
oferta. Com isso, todos os servidores devem parar suas atividades para que 
apenas um ajuste fora de prazo seja feito. 

 

Para que isso seja evitado, procure sempre revisar no ajuste de oferta se todas 
as disciplinas a serem liberadas para matrícula estão com os referidos docentes 
e horários, evitando refazer as ações já lançadas no sistema e demandas 
desnecessárias para todos. 



RPD 

OFERTA DE RPD – REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO 

Resolução 002/2005/UFSM e Resolução 015/2014/UFSM 

ABERTURA: processo administrativo 
DERCA criará o cadastro do aluno com número de matrícula, e oferta com 
código RPD 1000 

Curso deve informar NOME/SIAPE do docente e NOME aluno no formulário 
para solicitação  

O pedido é feito sequencialmente, caso o aluno renove o estágio a cada 
semestre (RPD1001 para o 2º Semestre de realização, RPD1002 para o 3º 
Semestre, e sucessivamente) 
 
Resolução 42/2016: serão computadas, no máximo, 15 horas por semestre, a 
cada aluno orientado, como encargos didáticos 

Situações excepcionais: PRPGP 

 

 



RELATORIOS 

RELATÓRIOS NO SIE 

1.1.2.20.08 Turmas Não Tramitadas por Curso – detalha as disciplinas não 
foram tramitadas pelos cursos. 

 

1.1.2.20.09 Turmas Não Tramitadas por Departamento – detalha as 
disciplinas não foram tramitadas pelos departamentos. 

 

1.1.2.20.11 Oferta de Disciplina por Docente – detalha as disciplinas com os 
encargos didáticos a fim de progressão funcional do docente. 

 

 



OFERTA DE DISCIPLINAS 
EM BLOCO PARA  

CALOUROS 



 
POR QUE COLOCAR EM BLOCO AS DISCIPLINAS? 
- Essa é a forma de o sistema identificar todas as 

disciplinas de 1º semestre do Curso para possibilitar a 
matrícula automática dos CALOUROS. 

 

COMO O SISTEMA FUNCIONA? 
- O sistema entende o BLOCO como uma grande 

TURMA. Então, ele matricula cada ingressante em 
todas as disciplinas do bloco, respeitando o saldo de 
vagas da disciplina com menos vagas.  



 
1) Os Cursos que atendem a todos os calouros 
ofertando apenas uma turma em cada disciplina de 
primeiro semestre vão precisar de apenas UM 
BLOCO. Isto é, vão agrupar todas disciplinas/turmas 
no mesmo bloco e o sistema vai entender esse 
BLOCO como a “grande turma” destinada aos 
calouros do Curso, matriculando cada aluno em cada 
disciplina. 

O QUE ISSO QUER DIZER  
NA PRÁTICA? 



 
2) Os Cursos que precisam de mais de uma turma em 
determinada disciplina para atender a todos os 
calouros (em função de espaço físico em laboratórios, 
por exemplo), vão precisar criar MAIS DE UM BLOCO. 

O QUE ISSO QUER DIZER NA 
PRÁTICA? 



 
Exemplo  

 

Curso X 
Número de Ingressantes: 40 
3 Disciplinas/Turmas de 1º semestre:   
- Disciplina Um - Turma  A, 40 vagas 
- Disciplina Dois - Turma A, 40 Vagas 
- Disciplina Três - Turma A, 20 Vagas 
- Disciplina Três - Turma B, 20 Vagas 
 

40 vagas  
na disciplina, 

divididas em 2 
turmas  



No Curso X do exemplo, serão necessários DOIS 
BLOCOS 

  
 

BLOCO  11 
 

Disciplina Um- Turma A (40 Vagas) 
Disciplina Dois - Turma A (40 Vagas) 
Disciplina Três - Turma A (20 Vagas) 
   
 

O sistema vai matricular 20 alunos no Bloco 11, pois 20 é o número máximo 
de vagas da disciplina Três - Turma A. Assim que acabarem essas vagas, o 

sistema vai buscar o próximo bloco e matricular os outros 20 alunos no Bloco 
12.  

BLOCO  12 
 

Disciplina Um- Turma A (40 Vagas) 
Disciplina Dois - Turma A (40 Vagas) 
Disciplina Três - Turma B (20 Vagas) 
   
 



O QUE É NECESSÁRIO SABER E CONFERIR PARA CONSEGUIR 
UMA OFERTA CONSISTENTE PARA CALOUROS?  

  

- Número de ingressantes no Curso (pois esse número é o que vai 
determinar as vagas nas disciplinas/turmas) 

-  Número de vagas nas turmas ou número de turmas de uma disciplina (o 
número de TURMAS necessárias para atender à demanda de ingressantes 
é o que vai determinar quantos blocos serão necessários naquele Curso.  

- Parametrizar como “INVISÍVEL – Turma de Calouros” na opção 
“Disponibilidade”, aplicação do SIE “1.1.2.01 Oferta de Disciplinas. 

- Agrupar as disciplinas em bloco(s) de modo a atender a todos os alunos 

O QUE CONFERIR?  
  



COMO COLOCAR EM  
BLOCO NO SIE?  

  1º Passo: Acessar a aplicação “1.1.2.02 Relação Turmas de Blocos”. 

2º Passo: Selecionar um bloco. 



3º Passo: Selecionar as 
disciplinas de CALOUROS.  

4º Passo: Clicar em 
“Adicionar”. 

As disciplinas deste local serão 
as que estarão vinculadas ao 

bloco selecionado.  

COMO COLOCAR EM  
BLOCO NO SIE?  

  



CONSIDERAÇÕES SOBRE  
A INSERÇÃO NO BLOCO  

  

- Sendo necessário ao curso o agrupamento de disciplinas/turmas em mais 
de um bloco, basta selecionar outro bloco e adicionar  da mesma forma.  

- No caso de ser necessário mais de um bloco, as disciplinas que têm vagas 
suficientes para atender a todos os ingressantes devem ser ‘repetidas’ em 
todos os blocos.  

- As disciplinas de primeiro semestre (e constantes no bloco) devem estar 
parametrizadas como “Invisível - Turma de Calouros na opção 
“Disponibilidade”, aplicação do SIE “1.1.2.01 Oferta de Disciplinas. 


