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1. Descrição
O SRD é o Sistema de Registro de Diplomas de Instituições de Ensino Superior
não Universitárias (IES) e tem por objetivo possibilitar maior interatividade entre a
Universidade Federal de Goiás (UFG) e as IES, de forma a otimizar o processo de
registro de diplomas, com foco no cumprimento da legislação, especialmente do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2008, entre a UFG, a
Associação das Mantenedoras do Ensino Superior (AMESG) e, por extensão, as
IES, perante o Ministério Público Federal (MPF) e o Superintendência de Proteção
aos Direitos do Consumidor (Procon/GO), e que disciplina, entre outras
prerrogativas dos concluintes, o prazo para entrega dos diplomas registrados.
O SRD foi concebido para facilitar procedimentos e reduzir o prazo de trâmite
documental.
Este TUTORIAL descreverá o SRD de forma detalhada, em todas as suas etapas,
permitindo aos usuários uma operação ágil e segura.

2. Especificações técnicas
2.1. Ambiente
O SRD foi desenvolvido em ambiente WEB, a partir do servidor da UFG e não
necessita ser instalado em nenhum equipamento específico na IES para ser
acessado e operado.
2.2. Ferramentas de hardware recomendadas
Para o bom funcionamento do SRD, recomenda-se que o(s) equipamento(s) no(s)
qual(is) o sistema será acessado contenha(m) as seguintes configurações
mínimas:
a. Memória RAM – 4 GB;
b. Sistema operacional – Windows XP;
c. Processador – 3.30 GHz.
2.3. Navegador recomendado
Para garantia de compatibilidade com o SRD, recomenda-se o seu acesso através
de um dos seguintes navegadores:
a. Google Chrome;
b. Mozilla Firefox.

3. Acesso
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3.1. Cadastro de usuário
O cadastro de usuário do SRD será efetuado pela Coordenadoria de Registro de
Diplomas (CRD), mediante solicitação formal do(a) diretor(a) da IES, que deverá
conter, obrigatoriamente, os seguintes dados do futuro usuário:
a. Nome;
b. Sexo;
c. Escolaridade;
d. CPF;
e. RG – nº e órgão expedidor;
f. Endereço completo;
g. CEP;
h. Cidade;
i. Telefone;
j. e-mail.
3.2. Geração da primeira senha de usuário
A senha para o primeiro acesso será gerada pela CRD e informada diretamente ao
e-mail registrado no cadastro do usuário.
3.3. Alteração de senha pelo usuário no primeiro acesso
A alteração de senha será efetuada pelo próprio usuário, após o primeiro acesso
com a senha inicial, criada pela CRD. Seguir os procedimentos abaixo descritos:
a. Acessar

o

SRD

através

do

link

http://sistemas2.ufg.br/sc8/srd/acesso_ctr_autenticacao_externa/

–
ou

diretamente na página http://www.cga.ufg.br/ - Títulos – Diplomas de instituições
privadas – Sistema de Registro de Diplomas (SRD);
b. Digitar o CPF do usuário;
c. Digitar a senha informada pela CRD;
d. Digitar os caracteres informados ao lado, para confirmação de acesso. Ver
figura 1.

Figura 1
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e. Clicar em Ok para entrar no ambiente de alteração de senha. Ver figura 2.

Figura 2

f. Digitar a senha antiga;
g. Digitar e confirmar a nova senha;
h. Clicar em Ok para obter o acesso já com a senha nova. Ver figura 3.

Figura 3

i. Digitar o CPF do usuário;
j. Digitar a nova senha;
k. Digitar os caracteres informados ao lado, para confirmação de acesso;
l. Clicar em Ok para acesso ao SRD. Ver figura 4.

Figura 4

m. Selecionar a IES - estará(ão) disponível(eis) apenas aquela(s) para a(s)
qual(is) o usuário está habilitado;
n. Clicar em Ok para entrar no módulo da IES. Ver figuras 5 e 6.
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Figura 5

Figura 6 (continuação da tela)

3.4. Geração de nova senha
A geração de nova senha de usuário, se necessário, será efetuada pela CRD,
mediante solicitação formal do(a) diretor(a) da IES.
Obs.: Quando for gerada nova senha pela CRD, os procedimentos para alteração de
senha pelo usuário são os mesmos descritos no item 3.3.
3.5. Desativação de senha de usuário
A desativação de senha de usuário será efetuada pela CRD, mediante solicitação
formal do(a) diretor(a) da IES.

4. Funcionalidades
4.1. Cadastro
4.1.1. Estudante
É a primeira etapa da operação do SRD e consiste no cadastro dos DADOS
PESSOAIS do estudante. Salientamos que o cadastro de dados pessoais poderá
ser feito para todos os estudantes da IES, independentemente de terem concluído
a graduação. Seguir os procedimentos abaixo descritos:
a. Após o acesso ao sistema já com a senha alterada, conforme descrito no
item 3.3, posicionar o cursor sobre Cadastro e em seguida sobre Estudante.
Ver figura 7.
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Figura 7

b. Clicar sobre Estudante. Aparecerá a tela Cadastro de estudante. Ver
figura 8.

Figura 8

c. Iniciar o cadastro pelo CPF digitando apenas números. A passagem de um
campo a outro pode ser feita através da tecla

TAB

ou

posicionando o cursor sobre o próximo campo a

ser preenchido;

Obs.: Caso o estudante já tenha sido cadastrado por outra IES, após digitado o
CPF aparecerá a seguinte mensagem: “Contate a CRD – (62) 3521-1187”. Ver
figura 9.
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Nesse caso, a CRD efetuará a liberação do cadastro, cujas modificações (se
houver) deverão ser feitas na opção Consulta - Consulta de estudante,
descrita no item 4.2.1.

Figura 9

d. Digitar o Nome do estudante sem acento, sinal gráfico ou cedilha. Todos
os caracteres aparecerão em caixa alta (maiúscula), conforme padrão do SRD;
e. Digitar o Nome da mãe da mesma forma;
f.

Selecionar o sexo do estudante digitando a primeira letra ou através da

seta do campo;
g. Digitar a Data de nascimento (somente números, no formato dd/mm/aaaa
– Ex.: 15/02/2014) ou selecionar no calendário ao lado do campo;
h. O Campo País de nascimento já traz pré-selecionado BRASIL. Caso haja
necessidade de alterar, basta digitar a primeira letra do país e selecionar o
novo na lista mostrada;
i.

Digitar a primeira letra da UF (Unidade da Federação) de nascimento e

selecionar na lista mostrada;
j.

Digitar a primeira letra da Cidade de nascimento e selecionar na lista

mostrada. Caso a cidade não seja localizada, contatar a CRD para que um
servidor autorizado cadastre a nova cidade;
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k.

Selecionar a Nacionalidade (Brasileira ou Estrangeira), digitando a

primeira letra ou através da seta do campo;
l.

Selecionar

o

Tipo

de

nacionalidade

(Brasileiro

nato,

Brasileiro

naturalizado ou Estrangeiro), digitando a primeira letra ou através da seta do
campo;
m. Selecionar o Tipo de documento de identificação (RG, Conselho, Militar,
Passaporte, Outro), digitando a primeira letra ou através da seta do campo;
n. Digitar o número do Documento de identificação, mantendo o formato
alfanumérico. Ex.: MG-1234567, 234567-8, 1234567 90 etc.;
o. Selecionar a UF da expedição, digitando a primeira letra ou através da
seta do campo. Ver figura 10.

Figura 10

p. Clicar em Incluir para confirmar o cadastro. Terminado o Cadastro de
estudante, aparecerá a mensagem da figura 11.

Figura 11
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q. Clicar em Ok para cadastrar outro estudante.
4.1.2. Vincular estudante ao curso
É a segunda etapa da operação do SRD e consiste no cadastro dos DADOS
ACADÊMICOS do estudante. Seguir os procedimentos abaixo descritos:
a. Após cadastrar os estudantes, posicionar o cursor sobre Cadastro e em
seguida sobre Vincular estudante ao curso. Ver figura 12.

Figura 12

b. Clicar sobre Vincular estudante ao curso. Aparecerá a tela Cadastro de
processo externo. Ver figura 13.

Figura 13
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c. Selecionar o Curso, digitando a primeira letra ou através da seta do campo.
A passagem de um campo a outro pode ser feita através da tecla
TAB ou posicionando o cursor sobre o próximo campo a ser
preenchido;
d. O campo Nível do curso já traz pré-selecionada Graduação e só oferecerá
opção de alteração para a(s) IES que registrar(em) diplomas de PósGraduação;
e. O campo Dissertação só deverá ser preenchido, com o título do trabalho, se
o Nível do curso for Pós-Graduação;
f. Digitar o CPF do estudante já cadastrado, utilizando apenas números.
Obs.: Caso o estudante já tenha sido cadastrado por outra IES, após digitado o
CPF aparecerá a seguinte mensagem: “Procure a CRD”. Ver figura 14.
Nesse caso, a CRD efetuará a liberação do cadastro, cujas modificações de
dados pessoais (se houver) deverão ser feitas na opção Consulta - Consulta
de estudante, descrita no item 4.2.1.

Figura 14

g. Selecionar o Período de Conclusão do Ensino Médio (Anual, 1º ou 2º
semestres);
h. Informar o Ano de conclusão do Ensino Médio, no formato aaaa (Ex.:
2008);
i. Selecionar o Período Letivo de ingresso na Graduação (Anual, 1º ou 2º
semestres);
10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA – CGA
COORDENADORIA DE REGISTRO DE DIPLOMAS - CRD

j. Informar o Ano Letivo de ingresso na Graduação, no formato aaaa (Ex.:
2008);
k. Selecionar o Período de conclusão da Graduação (Anual, 1º ou 2º
semestres);
l. Informar o Ano de conclusão da Graduação, no formato aaaa (Ex.: 2008);
m. Informar a Data da colação de grau (somente números, no formato
dd/mm/aaaa – Ex.: 15/02/2014) ou selecionar no calendário ao lado do campo;
n. O campo Tipo de registro já vem preenchido com “Registro” e não poderá
ser alterado.
Obs.: A entrada das solicitações de Apostilamento, 2ª via e Substituição
será efetuada pela CRD, cabendo à IES apenas enviar os processos,
montados

em

conformidade

com

o

Roteiro

de

Orientações

(http://www.cga.ufg.br/up/159/o/Roteiro_de_Orienta%C3%A7%C3%B5es_d
e_Registro_de_Diploma_UFG_-_Vers%C3%A3o_Final.pdf?1350997793);
o. Selecionar a Urgência do processo, clicando Sim ou Não. Ver figura 15.
Obs.: Salientamos que as urgências deverão ser devidamente comprovadas,
conforme as situações descritas no Roteiro de Orientações.

Figura 15

p. Clicar em Incluir, para confirmar a vinculação do estudante ao curso.
Terminado o Cadastro de processo externo, aparecerá a mensagem da
figura 16.

Figura 16
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q. Clicar em Ok para vincular outro estudante.
Obs.: Quando a tela abrir para nova vinculação, o curso informado para o aluno
anterior virá pré-selecionado. Dessa forma, para agilizar o cadastro,
recomenda-se realizá-lo por curso. Ver figura 17.

Figura 17

4.1.3. Enviar processo
A próxima etapa é Enviar processo e consiste em encaminhar os processos
cadastrados para o MÓDULO DA CRD/UFG. Seguir os procedimentos abaixo
descritos:
a. Após vincular o(s) estudante(s) ao(s) curso(s), posicionar o cursor sobre
Cadastro e em seguida sobre Enviar processo. Ver figura 18.

Figura 18

b. Clicar sobre Enviar processo. Aparecerá a tela Filtro para enviar
processo. Ver figura 19.
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Figura 19

Obs.:
I. Essa funcionalidade mostra os estudantes que foram vinculados a cursos,
ou seja, para os quais foram gerados processos ainda não enviados. Dessa
forma, é necessário “filtrar”, isto é, “selecionar” aquele(s) que se quer enviar;
II. O usuário poderá definir quantos estudantes aparecerão na tela, através da
opção Visualizar (canto inferior esquerdo), que permite as seguintes opções:
10, 15, 20 ou 50 registros por tela;
III. É possível também buscar uma folha específica (quando houver mais de 1
folha de registros) através da opção Ir para (canto inferior esquerdo). Deve-se
então digitar o número da folha que se quer acessar e clicar em Ir para;
IV. O usuário poderá também ordenar os registros por:
 Estudante;
 CPF;
 Curso;
 Grau ou;
 Habilitação;
Basta clicar sobre a opção desejada. Ver figura 20.
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Figura 20

c.

Selecionar o(s) estudante(s) cujo(s) processo(s) deverá(ão) ser

enviado(s).
Obs.: Os critérios para seleção do(s) estudante(s) são os seguintes:
I.Nome – digitar o nome completo. Pesquisa recomendada quando se quer
selecionar apenas um estudante. Ou;
II.CPF – digitar apenas números. Também recomendado quando se quer
selecionar apenas um estudante. Ou;
III. Data do processo - digitar as datas inicial e final de Vinculação de
estudante(s) ao curso, para definir o período em que foi(ram) cadastrado(s)
o(s) processo(s) que se quer enviar. Digitar apenas números e usar o formato
dd/mm/aaaa (Ex.: 08/09/2014) ou selecionar no calendário ao lado do campo.
Obs.: Quando houver muitos processos cadastrados, recomenda-se que seja
utilizado o filtro de data, para facilitar a localização daqueles que se quer
enviar.
d. Clicar em Filtrar para buscar o(s) estudante(s) que será(ão) selecionado(s)
conforme o(s) critério(s) atribuído(s) (Nome, CPF ou data do processo). Ver
figura 21.

Figura 21
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e. Selecionar o(s) estudante(s) cujo(s) processo(s) se quer enviar, clicando
sobre o(s) pequeno(s) quadro(s) ao lado do(s) nome(s) ou, caso se queira
enviar todos os processos, escolhidos conforme o(s) critério(s) anteriormente
atribuído(s) (Estudante, CPF ou data do processo), sobre o pequeno quadro ao
lado de Estudante. Ver figura 22.

Figura 22

f. Clicar em Enviar processo para enviar o(s) processo(s) do(s) estudante(s)
selecionado(s). Serão enviados somente os processos visualizados
conforme a opção do usuário: 10, 15, 20 ou 50 registros. Se houver mais
de 50 registros a operação de envio deverá ser repetida para os restantes.
Aparecerá uma mensagem para confirmação do envio. Ver figura 23.
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Figura 23

g. Clicar em OK para confirmar o envio do(s) processo(s). Aparecerá a tela da
figura 21, na qual não mais constará(ão) o(s) processo(s) que foi(ram)
enviado(s). Ver figura 24.

Figura 24

4.2. Consulta
Dentro das funcionalidades disponíveis em Consulta, a IES poderá efetuar, além de
consultas sobre processos, emissão de relatórios, tais como: recibo de envio de
processos e status de processos.
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4.2.1. Consulta de estudante
A primeira opção disponível é Consulta de estudante, que consiste em
pesquisar os estudantes cadastrados conforme item 4.1.1, independentemente do
status. Seguir os procedimentos abaixo descritos:
a. Posicionar o cursor sobre Consulta e em seguida sobre Consulta de
estudante. Ver figura 25.

Figura 25

b. Clicar sobre Consulta de estudante. Aparecerá a tela Filtro de estudante,
que mostrará os estudantes cadastrados. Ver figura 26.

Figura 26

Obs.:
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I.

O usuário poderá definir quantos estudantes aparecerão na tela, através

da opção Visualizar (canto inferior esquerdo), que permite as seguintes
opções: 10, 15, 20 ou 50 registros por tela;
II.

É possível também buscar uma folha específica (quando houver mais de

1 folha de registros) através da opção Ir para (canto inferior esquerdo). Devese então digitar o número da folha que se quer acessar e clicar em Ir para;
III.

O usuário poderá também ordenar os registros por:
 Estudante;
 CPF;
 Nome da mãe;

Basta clicar sobre a opção desejada. Ver figura 27.

Figura 27

c.

Selecionar o estudante a ser consultado, através dos seguintes critérios de

pesquisa:
I. CPF – digitar apenas números; ou
II. Nome – digitar o nome completo.
d. Para abrir o cadastro do estudante, clicar sobre o marcador existente ao
lado do nome. Ver figura 28.

Figura 28
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Obs.: Para os estudantes cujos processos já foram enviados (conforme
procedimento descrito no item 4.1.3 – Enviar processo), a consulta será para
simples visualização de dados, que não poderão ser alterados.
Para retornar à Consulta, clicar em Voltar, no canto superior esquerdo da tela
Cadastro de estudante. Ver figura 29.

Figura 29

I. Para os estudantes cujos processos ainda não foram enviados e para
aqueles

que

tiveram

o

cadastro

liberado

pela

CRD

para

correções/alterações, poderá haver alteração de dados, caso necessário
(exceto CPF). Para retornar à Consulta, clicar em Voltar, no canto superior
esquerdo da tela Cadastro de estudante. Ver figura 30.

Figura 30
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II. Se houver alteração de dados clicar em Gravar para confirmar a(s)
modificação(ões) realizada(s). Aparecerá a tela mostrada na figura 31.

Figura 31

III. Para retornar ao Cadastro alterado clicar em Ok.
IV. Para retornar à Consulta clicar em Voltar. Ver figura 30.
4.2.2. Consulta de dados acadêmicos
A segunda opção disponível é Consulta de dados acadêmicos, que consiste em
pesquisar os estudantes que foram vinculados a cursos, mas cujos processos
ainda não foram enviados na forma do item 4.1.3 (envio digital). Seguir os
procedimentos abaixo descritos:
a. Posicionar o cursor sobre Consulta e em seguida sobre Consulta de
dados acadêmicos. Ver figura 32.

Figura 32
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b. Clicar sobre Consulta de dados acadêmicos. Aparecerá a tela Filtro de
dados acadêmicos, que mostrará os estudantes cadastrados e vinculados a
cursos, cujos processos ainda não foram enviados, e para os quais ainda é
possível efetuar alteração de dados acadêmicos ou excluir o(s) processo(s).
Ver Figura 33.

Figura 33

Obs.:
I. O usuário poderá definir quantos estudantes aparecerão na tela, através da
opção Visualizar (canto inferior esquerdo), que permite as seguintes opções:
10, 15, 20 ou 50 registros por tela;
II. É possível também buscar uma folha específica (quando houver mais de 1
folha de registros) através da opção Ir para (canto inferior esquerdo). Deve-se
então digitar o número da folha que se quer acessar e clicar em Ir para;
III. O usuário poderá também ordenar os registros por:
 Estudante;
 CPF;
 Curso;
 Grau;
 Habilitação.
Basta clicar sobre a opção desejada. Ver figura 34.

Figura 34

21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA – CGA
COORDENADORIA DE REGISTRO DE DIPLOMAS - CRD

c.

Selecionar o processo a ser consultado, através dos seguintes critérios de

pesquisa:
I.

Nome – digitar o nome completo; ou

II. CPF – digitar apenas números.
d. Para abrir o cadastro de dados acadêmicos clicar sobre o marcador próximo
ao nome do estudante (ao lado do X). Ver indicação na figura 35.

Figura 35

e. Ao abrir o Cadastro de processo externo, conforme descrito no item d,
poderão ser efetuadas alterações nos dados acadêmicos do estudante.
Ver figura 36.

Figura 36
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f. Ao concluir as alterações clicar, em Gravar para confirmá-las. Aparecerá a
tela mostrada na figura 37.

Figura 37

g. Clicar em OK para confirmar as alterações realizadas no processo.
Novamente aparecerá a tela da Figura 36, com as alterações confirmadas.
h. Para voltar à tela inicial, Filtro de dados acadêmicos, clicar em Voltar no
canto superior esquerdo. Ver figura 38.

Figura 38

i. Ao abrir o Cadastro de processo externo conforme descrito no item d,
também poderá ser feita a exclusão do processo (será excluída apenas a
vinculação do estudante ao curso e não o cadastro de dados
pessoais).
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Obs.: Para excluir o processo, clicar no marcador (X) ao lado do nome do
estudante. Ver indicação na figura 39.

Figura 39

j. Ao clicar na opção para excluir processo aparecerá a tela mostrada na figura
40.

Figura 40

k. Clicar em Ok para confirmar a exclusão do processo. Confirmada a
operação, o sistema retornará à tela Filtro de dados acadêmicos,
mostrada na figura 39, onde não mais constará o processo excluído.
4.2.3. Consulta de processos devolvidos
A terceira opção disponível é Consulta de processos devolvidos, que consiste
em pesquisar os processos que foram fisicamente enviados à CRD e devolvidos
para corrigir erros e/ou complementar documentação. Seguir os procedimentos
abaixo descritos para pesquisa e reenvio dos processos:
a. Posicionar o cursor sobre Consulta e em seguida sobre Consulta de
processos devolvidos. Ver figura 41.
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Figura 41

b. Clicar sobre Consulta de processo devolvido. Aparecerá a tela Consulta
de processo(s) devolvido(s) para seleção dos processos devolvidos pela
CRD, com a finalidade de corrigir dados e/ou complementar documentos. Ver
figura 42.

Figura 42

c.

Selecionar os processos a serem consultados, através dos seguintes

critérios de pesquisa:
I. Número da remessa para pesquisar uma remessa específica; ou
II. CPF (digitar apenas números) para pesquisar um estudante específico;
ou
III. Ano da remessa para pesquisar todas as remessas de um determinado
ano; ou
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IV. Estudante para pesquisar um estudante específico; ou
V. A pesquisa também pode ser feita através da opção Filtrar. Nesse caso
todos os processos devolvidos serão mostrados.
Ao estabelecer o(s) critério(s) da pesquisa clicar em Filtrar para acessar a tela
Consulta de processo(s) devolvido(s). Ver figuras 43 e 44.

Figura 43

Figura 44 (continuação da tela)
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VI. O usuário poderá definir quantos estudantes aparecerão na tela, através da
opção Visualizar (canto inferior esquerdo), que permite as seguintes
opções: 10, 15, 20 ou 50 registros por tela;
VII. É possível também buscar uma folha específica (quando houver mais de 1
folha de registros) através da opção Ir para (canto inferior esquerdo). Devese então digitar o número da folha que se quer acessar e clicar em Ir para;
VIII.

O usuário poderá também ordenar os registros por:



Estudante;



CPF;



Motivo;



Número de remessa;



Ano de remessa; ou



Número de processo.

Basta clicar sobre a opção desejada. Ver figuras 45 e 46.

Figura 45

Figura 46 (continuação da tela)

d. Corrigidos os erros apontados pela CRD e/ou juntados os documentos
solicitados, marcar as ocorrências solucionadas e clicar em Atendido para
reenviar os processos.
Obs.:
I.

Só serão reenviados os processos cujas ocorrências tenham sido

todas marcadas como resolvidas;
II. Para selecionar as ocorrências individualmente, clicar no campo
(pequeno quadrado) ao lado do nome do estudante;
III. Para selecionar todas as ocorrências clicar no campo (pequeno
quadrado) ao lado de Estudante, no canto superior direito da tela. Serão
reenviados somente os processos marcados, e visualizados conforme
a opção do usuário: 10, 15, 20 ou 50 registros. Se houver mais de 50
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registros a operação de reenvio deverá ser repetida para os restantes.
Ver figura 47.

Figura 47

IV.

Quando houver ocorrências relativas a erros no cadastro de dados

pessoais e/ou no de dados acadêmicos, a CRD liberará o Cadastro de
estudante e, por conseguinte, o Cadastro de processo externo, para que
sejam efetuadas as correções, na forma dos itens 4.2.1.d. Obs.I/II e
4.2.2.d/e.
e. Ao clicar em Atendido aparecerá a tela mostrada na figura 48.

Figura 48
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f.

Clicar em OK para confirmar o reenvio do(s) processo(s) corrigido(s)

(somente aqueles que tiveram todas as situações atendidas) e retornar à
tela Consulta de processo(s) devolvido(s), na qual já não constará(ão) o(s)
processo(s) reenviado(s). Ver figura 49.

Figura 49

g. Para sair e retornar à tela inicial clicar em Voltar, no canto superior direito
da tela. Ver figura 50.

Figura 50

h. O relatório de motivos pode ser impresso parcial ou integralmente. Para
habilitar a impressão clicar em Imprimir, canto superior direito da tela, e
configurar a impressão conforme as seguintes opções:
I.

Modo de impressão – Página Corrente ou Relatório Completo;

II.

Tipo Cor – Preto e Branco ou Colorido. Ver figura 51.
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Figura 51

i.

Clicar em Ok para gerar o relatório ou em Voltar para retornar à tela

Consulta de processo(s) devolvido(s).
4.2.4. Consulta de processos
A opção Consulta de processos possibilita ao usuário pesquisar todos os
processos criados pela IES e verificar seu STATUS atual.
a. Posicionar o cursor sobre Consulta e em seguida sobre Consulta de
processos. Ver figura 52.

Figura 52

b. Clicar sobre Consulta de processos para entrar na tela Filtro de
processo. Ver figura 53.
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Figura 53

c.

Selecionar os processos a serem consultados, através dos seguintes

critérios de pesquisa:
I.

Estudante para pesquisar um estudante específico; ou

II.

CPF(digitar apenas números) para pesquisar um estudante específico; ou

III.

Status do processo, que oferece as seguintes opções:
 Cadastrado– Refere-se a processo criado, isto é, quando o estudante
foi vinculado ao curso;
 Solicitado– Refere-se a processo já enviado digitalmente à CRD;
 Recebido– Refere-se a processo recebido (fisicamente) pela CRD e
cuja remessa foi criada;
 Devolvido– Refere-se a processo conferido pela CRD e devolvido por
ocorrência de erros e/ou falta de documentos;
 Registrado– Refere-se a processo cujo diploma foi registrado pela CRD;
 Cancelado– Refere-se a processo cancelado pela CRD por motivo
como, por exemplo, duplicidade. Ver figura 54.

Figura 54
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IV.

Data de criação do processo, isto é, data da vinculação do estudante ao
curso;

V.

A pesquisa também pode ser feita através da opção Filtrar. Nesse caso
todos os processos serão mostrados.
Ao estabelecer o(s) critério(s) da pesquisa, clicar em Filtrar para acessar a
tela Consulta de processo. Ver figura 55.

Figura 55

Obs.:
I.

O usuário poderá definir quantos estudantes aparecerão na tela, através
da opção Visualizar (canto inferior esquerdo), que permite as seguintes
opções: 10, 15, 20 ou 50 registros por tela;

II.

É possível também buscar uma folha específica (quando houver mais de
1 folha de registros) através da opção Ir para (canto inferior esquerdo).
Deve-se então digitar o número da folha que se quer acessar e clicar em Ir
para;

d. O relatório de processos pode ser impresso parcial ou integralmente. Para
habilitar a impressão clicar em Imprimir, canto superior direito da tela, e
configurar a impressão conforme as seguintes opções:
I.

Modo de impressão – Página Corrente ou Relatório Completo;

II.

Tipo Cor – Preto e Branco ou Colorido. Ver figura 56.
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Figura 56

e. Clicar em Ok para gerar o relatório ou em Voltar para retornar à tela
Consulta de processo.
4.2.5. Consulta remessa
A opção Consulta remessa possibilita ao usuário pesquisar todas as remessas
da IES criadas pela CRD.
a. Posicionar o cursor sobre Consulta e em seguida sobre Consulta
remessa. Ver figura 57.

Figura 57

b. Clicar sobre Consulta remessa para abrir a tela Filtro de remessa. Ver
figura 58.
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Figura 58

c.

Selecionar os processos a serem consultados, através dos seguintes

critérios de pesquisa:
I.

Ano da Remessa (Campo de preenchimento obrigatório) - ano em que

a remessa foi criada;
II.

Remessa - número de uma remessa específica, criada no ano informado;

III.

Status – seleciona os processos da(s) remessa(s) solicitada(s) por status,

que podem ser os seguintes:
 Solicitado – Refere-se a processo enviado (fisicamente) à CRD,
devolvido para correções e reencaminhado pela IES.
Obs.: Esse status, dentro da funcionalidade Consulta remessa, refere-se
somente a processos cuja remessa já foi criada pela CRD. Portanto, são
aqueles

que,

após

conferência,

foram

devolvidos,

corrigidos

e

reencaminhados pela IES.
 Recebido – Refere-se a processo recebido (fisicamente) pela CRD, cuja
remessa foi criada ou processo retornado e reinserido no sistema;
 Devolvido – Refere-se a processo conferido pela CRD e devolvido por
ocorrência de erros e/ou falta de documentos;
 Registrado – Refere-se a processo cujo diploma foi registrado pela
CRD;
 Cancelado – Refere-se a processo cancelado pela CRD por motivo
como, por exemplo, duplicidade. Ver figura 59.
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Figura 59

Ao estabelecer o(s) critério(s) da pesquisa, clicar em Filtrar para acessar a tela
Consulta de remessa. Ver figura 60.

Figura 60

Obs.:
I.

O usuário poderá definir quantos estudantes aparecerão na tela, através

da opção Visualizar (canto inferior esquerdo), que permite as seguintes
opções: 10, 15, 20 ou 50 registros por tela;
II. É possível também buscar uma folha específica (quando houver mais de
1 folha de registros) através da opção Ir para (canto inferior esquerdo).
Deve-se então digitar o número da folha que se quer acessar e clicar em Ir
para.
4.2.6. Consulta para gerar recibo
A opção Consulta para gerar recibo possibilita ao usuário emitir o recibo, para
encaminhamento à CRD, dos processos já enviados digitalmente conforme item
4.1.3, ou para reenvio dos processos corrigidos conforme item 4.2.3.
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Obs.: Estarão habilitados para esta opção somente os processos com status
de SOLICITADO, isto é, os não recebidos pela CRD (não inseridos no SRD
MÓDULO CRD/UFG) e/ou os devolvidos, já corrigidos e digitalmente
reenviados.
a. Posicionar o cursor sobre Consulta e em seguida sobre Consulta para
gerar recibo. Ver figura 61.

Figura 61
b.

Clicar sobre Consulta para gerar recibo para abrir a tela Filtro para gerar

recibo. Ver figura 62.

Figura 62
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c.

Selecionar os processos a serem consultados, através dos seguintes

critérios de pesquisa:
I. Estudante para pesquisar um estudante específico; ou
II. CPF(digitar apenas números) para pesquisar um estudante específico; ou
III. Curso para selecionar todos os processos de um determinado curso; ou
IV.

Data do envio digital do processo, podendo o usuário selecionar o

período através da inserção das datas inicial e final, digitadas no formato
dd/mm/aaaa, ou selecionadas no calendário ao lado do campo;
V. A pesquisa também pode ser feita através da opção Filtrar. Neste caso
todos os processos habilitados para gerar recibo serão mostrados.
Ao estabelecer o(s) critério(s) da pesquisa, clicar em Filtrar para acessar a tela
Consulta para gerar recibo, com a seleção dos processos conforme os
parâmetros definidos. Ver figura 63.

Figura 63
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Obs.:
I.

O usuário poderá definir quantos estudantes aparecerão na tela, através

da opção Visualizar (canto inferior esquerdo), que permite as seguintes
opções: 10, 15, 20 ou 50 registros por tela;
II. É possível também buscar uma folha específica (quando houver mais de
1 folha de registros) através da opção Ir para (canto inferior esquerdo).
Deve-se então digitar o número da folha que se quer acessar e clicar em Ir
para.
III. O usuário poderá ordenar os registros por:
 Estudante;
 CPF;
 Curso;
 Grau; ou
 Habilitação.
Basta clicar sobre a opção desejada. Ver figura 64.

Figura 64

d. Selecionar o(s) estudante(s) cujo recibo se quer gerar, clicando sobre o(s)
pequeno(s) quadrado(s) ao lado do(s) nome(s) ou, caso se queira enviar todos
os processos, escolhidos conforme o(s) critério(s) anteriormente atribuído(s)
(Estudante, CPF, curso ou data), sobre o pequeno quadrado ao lado de
Estudante. Será gerado o recibo somente dos processos marcados, e
visualizados conforme a opção do usuário: 10, 15, 20 ou 50 registros. Se
houver mais de 50 registros a operação deverá ser repetida para os
restantes. Ver figura 65.
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Figura 65

e. Clicar sobre Gerar recibo, para habilitar a impressão do relatório. Ver figura
66.

Figura 66
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4.2.7. Carta de encaminhamento
A opção Carta encaminhamento permite ao usuário emitir, individualmente ou
em bloco, as cartas de encaminhamento, dos estudantes vinculados a cursos.
a.

Posicionar o cursor sobre Consulta e em seguida sobre Carta
encaminhamento. Ver Figura 67.

Figura 67

b.

Clicar sobre Carta encaminhamento para abrir a tela Filtro para gerar
Carta de encaminhamento. Ver Figura 68.

Figura 68

c.

Informar os dados inalteráveis da Carta de encaminhamento, quais
sejam: endereço completo e cidade da IES e nome da mantenedora.
Selecionar o Tipo de solicitação para Registro. Ver Figura 69.
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Figura 69

d.

Clicar em Filtrar para acessar os estudantes vinculados a cursos. O filtro
de dados pode ser feito pela Data do processo (data de vinculação do
estudante ao curso). Caso não informadas datas inicial e final, serão
mostrados todos os estudantes vinculados a cursos. Ver Figura 70.

Figura 70

e.

Selecionar os estudantes para os quais se quer gerar a Carta de
encaminhamento, clicando ao lado do nome (seleção individual) ou
clicando ao lado da palavra Estudante (seleção total). Observar que
serão selecionados apenas os estudantes visualizados na página, que
pode ser dimensionada para 10, 15, 20 ou 50 registros. Ver Figura 71.
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Figura 71

f.

Clicar em Gerar carta, para imprimir a Carta de encaminhamento dos
estudantes selecionados. Ver Figura 72.

Figura 72
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5. Orientações
a. Este TUTORIAL está disponível, para consulta e impressão, na página
http://www.cga.ufg.br/ - Títulos – Diplomas de instituições privadas – Tutorial
SRD;
b. Leia atentamente o TUTORIAL e mantenha-o sempre disponível para
consultas;
c. Não permita o acesso de pessoas não autorizadas ao SRD, com senha(s) de
usuário(s) habilitado(s). Se houver necessidade de cadastramento ou
desabilitação de usuário(s), o diretor da IES deverá solicitar, formalmente, à
CRD o procedimento, na forma dos itens 3.1 e 3.5;
d. Consulte a CRD, preferencialmente por e-mail, sempre que houver situações
não esclarecidas pela leitura do TUTORIAL;
e. Comunique imediatamente à CRD problemas de acesso ao SRD ou
quaisquer eventuais anomalias que ocorrerem na operação do sistema.

6. Contatos CRD
Os contatos com a CRD poderão ser realizados de segunda a sexta, das 08:00 h
às 12:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, pelos seguintes e-mails e telefone:
g. registrodediplomasufg@gmail.com;
h. marciocruzeiro@ufg.br;
i. (62)3521-1187
As pessoas para contato são as seguintes:
a. Lurdes Gonçalves Rodrigues – Coordenadora de Registro de Diplomas;
b. Elem Kelrim Borges Pinho – Secretária Executiva;
c. Márcio Antônio Cruzeiro – Auxiliar em Assuntos Educacionais.
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