Cadastro de Cursos e Matrizes Curriculares no SUAP EDU
Para cadastrar um curso no SUAP acesse o menu Ensino >> Cursos, Matrizes e
Componentes >> Cursos.
Ao acessar este menu, você será direcionado para a página de listagem de todos os
cursos cadastrados da diretoria acadêmica a qual você pertence (Figura 1).

Figura 1. Tela de listagem de cursos

Na tela de listagem de curso você pode visualizar os dados de um curso já cadastrado
clicando no ícone da lupa, ao lado da descrição do curso. É possível, também, editar informações de
um curso clicando no ícone de edição.
Para cadastrar um novo curso clique no botão verde Adicionar Curso, no canto superior
direito da tela. Você será direcionado para a página de cadastro de curso. Para cadastrar um novo
curso, siga este tutorial elaborado pela DIGTI.
Note que para cadastrar um curso, você precisa informar a Estrutura de Curso. É a
estrutura de curso que define os critérios de avaliação e jubilamento dos alunos. Para saber qual a
estrutura de curso melhor atende ao curso que você está cadastrando, visualize as estruturas
de curso disponíveis no menu Ensino >> Cursos, Matrizes e Componentes >> Estrutura de
Curso. Ou utilize este link.
Após cadastrar um curso você será direcionado para a tela de visualização deste curso.
Esta tela está dividida em grupos de informações: identificação, dados de criação, dados gerais,
entre outros. Procure pelo grupo Matrizes e clique no botão Adicionar Matriz (Figura 2). Para
cadastrar uma nova matriz siga este tutorial. No vídeo tutorial, o caminho para cadastra uma matriz

está diferente do que é informado neste tutorial escrito devido a uma atualização no sistema. Você
pode assistir ao vídeo a partir de 0:28 segundos.

Figura 2. Grupo Matrizes, botão Adicionar Matriz.

Na tela de cadastro de matriz o campo Descrição será preenchido automaticamente com
o nome do curso que você cadastrou, no entanto, essa descrição é uma sugestão. Você poderá alterar
a descrição da matriz conforme as especificidades do seu campus.
Ao salvar a matriz a mesma será automaticamente vinculada ao curso, não será
necessário o procedimento de vincular a matriz ao curso.

Padrões Para o Cadastro de Cursos e Matrizes
Com o intuito de tornar os cadastros de informações no SUAP uniformes, sugerimos alguns padrões
de nomenclatura para os cursos e matrizes:
I – Ao cadastrar a descrição (nome) do curso utilize a primeira letra de cada palavra que compõe o
nome iniciando em maiúscula (exceto preposições). Ex.: Técnico em Informática.
II – Evite usar caixa-alta para cadastrar o nome do curso, evite, também, caracteres especiais ou
ponto no final do nome do curso.
III – Não inicie a descrição do curso com a palavra ‘Curso’.
IV – O código do curso será composto por 7 (sete) caracteres. Deste 7 (sete) caracteres você deverá
indicar 3 (três) para identificar o curso. O sistema irá cadastrar automaticamente os outros 4
(quatro) caracteres de acordo com a sigla do campus a qual o curso pertence.
Por exemplo, para cadastrar um curso de Informática do campus Monte Castelo, escolha uma sigla
de três caracteres que identificam o curso, ex.: INF. O sistema irá completar o código do curso com
a sigla do campus Monte Castelo, a saber: ‘MTC’. O código completo do curso ficaria: INF.MTC.
Digite o código do curso utilizando letras maiúsculas.
O código do curso é único e não poderá ser repetido para mais de um curso. Cabe destacar que
somente parte do código (três caracteres) será escolhido por você. A sigla do campus será
preenchida automaticamente pelo sistema assim que os dados do curso forem salvos.
V – Ao cadastrar uma matriz o sistema irá sugerir que a descrição da matriz seja igual ao nome do
curso, porém, esta descrição pode ser editada. É aconselhável que essa edição ocorra principalmente
quando um curso tiver mais de uma matriz cadastrada. A matriz pode conter em sua descrição, por
exemplo, a modalidade de ensino.

