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Plano de Acompanhamento de 
Estudos (PAE)

Como registrar no Portal Acadêmico?



Antes de iniciar, é importante destacar 
que:

 Essa aplicação deve ser utilizada após o 
preenchimento do Anexo I da Res. CEPE nº 
68/2016;

 O documento físico, assinado pelo estudante 
e pelo coordenador, deve ser arquivado na 
Secretaria do Colegiado de Curso ou local por 
ele indicado.



1º PASSO- Acesse o Portal Acadêmico da UFES com seu login e senha. Para inserir as 
informações, deve-se utilizar o menu: ALUNO – ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO –
PLANO DE ESTUDOS. 



2º PASSO - Digite a matrícula do estudante e clique em “Buscar”.

3º PASSO - Verifique as informações do estudante e clique em PAE.



4º PASSO – Digite o ano e semestre no campo indicado e clique em “adicionar 
período”.

ATENÇÃO:
O campo para o preenchimento das ações do PAE só será aberto após adicionado o ano e o 

semestre!    



5º PASSO – Preencha os campos com as ações programadas pelo Colegiado. 
Confira as orientações abaixo!!!

ATENÇÃO!!!!
Não preencha este  campo  

com disciplinas .  Siga  a  Inst. 
Normativa nº 001/2018, que 
orienta  sobre a natureza do 
PAE, e sugere as atividades 

que podem compô-lo.

Após o preenchimento da 
atividade acadêmica, marque a 

situação do PAE: em andamento, 
ou previsto, ou cumprido, ou não 

cumprido. ATENÇÃO: o status 
deve ser alterado sempre que 

necessário ou obrigatoriamente 
ao final do semestre letivo.

Ao terminar, “salve” as 
informações registradas.

O Colegiado de Curso pode inserir aqui formas 
suplementares de acompanhamento do desempenho 

acadêmico. Importante: neste campo, podem ser inseridas 
orientações sobre matrícula em disciplinas visando à 

orientação do estudante



Plano de Integralização 
Curricular (PIC)

Como registrar no Portal Acadêmico??



Antes de iniciar, é importante destacar 
que:

 Essa aplicação deve ser utilizada após o 
preenchimento do Anexo II da Res. CEPE nº 
68/2016. 

 O documento físico, assinado pelo estudante 
e pelo coordenador, deve ser arquivado na 
Secretaria do Colegiado de Curso ou local por 
ele indicado.



1º PASSO – Acesse o Portal Acadêmico da UFES com seu login/senha e insira as 
informações utilizando o menu: ALUNO – ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO –
PLANO DE ESTUDOS



2º PASSO - Digite a matrícula do estudante e clique em “Buscar”.

3º PASSO - Verifique as informações do estudante e clique em PIC.



Visualizando e entendo o layout do PIC no Portal Acadêmico...

Legenda da Matriz Curricular

Disciplinas  Cursadas  e 
aproveitadas

Disciplinas  que o estudante está 
matriculado

Disciplinas  não cursadas/sem 
matrícula.

Quadro de disciplinas da Matriz Curricular do 
curso do estudante

Disciplinas que integrarão o PIC depois 
de selecionadas na Matriz Curricular



4º PASSO - No quadro da Matriz Curricular, procure a disciplina que deve 

constar no PIC. Clique sobre ela e depois em “adicionar”.

Depois de adicionada a disciplina, digite o 
ano/semestre em que o estudante deve cursá-la.

ATENÇÃO!
Neste campo, depois de adicionada 

cada disciplina integrante do PIC, 
digite a data prevista para o término 

do curso, e salve o plano. 



VEJA COMO FICARIA UM PIC,  A PARTIR DO EXEMPLO ANTERIOR...

DISCIPLINAS ADICIONADAS E 
QUE CONFIGURAM O PIC DO 

ESTUDANTE



Importante

 O Portal Acadêmico está em constante processo de
melhoria. Assim que as ferramentas para inclusão de
atividades complementares estiverem disponíveis,
atualizaremos este manual;

 Por enquanto, o registro será feito apenas no Anexo II
(documento físico). Para inclusão de disciplinas optativas,
orientamos o registro genérico no Anexo II (optativa I,
optativa II etc). A atualização dessa informação no Portal
Acadêmico ainda se encontra em construção pelo NTI;

 Em caso de dúvida, procure a Divisão de Acompanhamento
Acadêmico da PROGRAD para auxiliá-lo.



E-mail: daa.prograd@ufes.br

Telefone: 4009-2411 / 7871

Contatos DAA/PROGRAD:

mailto:daa.prograd@ufes.br

