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Tutorial para cadastro dos Planos de Ensinos pelos professores 

 

Passo 1: O professor deverá acessar o menu “Professor->Cadastros->Plano de Ensino” no Cobalto;  

 

 - Serão apresentadas todas as turmas que o professor está cadastrado pelo departamento/centro como 

professor regente ou professor responsável pela turma; 

-  O cadastro deve ser realizado individualmente por turma, ou seja, no caso de duas turmas do mesmo 

componente curricular será necessário o cadastro do plano de ensino de cada turma; 

- Apenas o “professor responsável pela turma” poderá realizar o cadastro. O professor regente pode apenas 

visualizar o que foi cadastrado pelo responsável pela turma; 

- Somente será possível cadastrar um plano de ensino em uma turma no qual o componente curricular possui a 

sua caracterização homologada pelo departamento/centro; 

 

Passo 2: O professor deverá clicar na linha correspondente a turma para cadastro do plano de ensino;  

 

 

  



Passo 3: O professor deverá cadastrar o plano de ensino da turma;  

 

- São apresentadas três abas: “Dados do Componente”;“Dados da Turma” e “Cronograma”; 

-  A aba “Dados do Componente” possui dados que apenas podem ser alterados pelo departamento/centro; 

-  Na aba “Dados da Turma” deverá ser preenchida pelo professor nos seguintes itens: Programa, Metodologia, 

Critérios e métodos de avaliação e Outras informações (opcional); 

-  Na aba “Cronograma” deverá ser preenchido o cronograma composto pela data e atividade de cada dia; 

 

  



Passo 4: O professor deverá cadastrar os dados da turma: Programa (que já pode ser previamente preenchido 

pelodepartamento/centro porém pode ser alterado pelo professor), Metodologia, Critérios e métodos de 

avaliação e Outras informações (opcional). Após o preenchimento o professor deverá clicar em “Salvar”; 

 

 

 

 

- É obrigatório o preenchimento dos itens Programa, Metodologia e Critérios e métodos de avaliação; 

- Na aba “Cronograma” somente será habilitada para preenchimento após o professor clicar em salvar os itens da 

aba “Dados da Turma”; 

 

  



Passo 5: O professor deverá cadastrar o cronograma. Deve-se selecionar a data e inserir o texto do tópico 

abordado e após clicar em “Incluir”. Caso seja necessário excluir deve-se clicar em cima da linha desejada e clicar 

em “Excluir”. Caso seja necessário alterar o texto deve-seclicar em cima da linha desejada, alterar o texto e após 

clicar em “Alterar”. 

 

 

- Somente será possível a inserção de um tópico por data; 

 

 

  



Passo 6: Após finalizar o cadastro, ou até durante, o professor poderá imprimir o rascunho do Plano de Ensino em 

PDF clicando em “Imprimir”; 

 

 

-A impressão antes do envio final aparecerá com uma tarja de “rascunho”; 

 

 

 

  



Passo 7: Para enviar o Plano de Ensino deve-se clicar em “Enviar” – Este menu só poderá ser utilizado após 

aprovação no departamento ou colegiado. 

 

 

- O envio do plano de ensino deverá ser realizado após a aprovação pelo Departamento/Centro e discussão com 

os discentes, na primeirasemana de aula (pois em decorrência da apresentação aos discentes algum item poderá 

ser alterado, como por exemplo as avaliações); 

- O prazo de envio será definido em calendário acadêmico.  

- Após o envio não será possível a alteração do Plano de Ensino pelo professor responsável pela turma. O 

documento é um “plano” e eventuais mudanças como datas, conteúdos, etc deverão ser acordadas com os 

discentes e não será necessária mudança no sistema. 

- Apenas em casos de envios equivocados por parte do professor responsável pela turma poderá ser solicitada 

reabertura da edição do plano de ensino ao Departamento/Centro; 

- Após o envio do plano de ensino a impressão sairá sem a tarja de “rascunho” e o mesmo ficará disponível para 

consulta pelos discentes no Cobalto. 

 


