Manual do Aluno

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

FTEC FACULDADES

Acesse o Site www.ftec.com.br
Vá até o fim da página e selecione ‘Aluno’, ‘Seu tipo de curso’, ‘Atividades Complementares’

Iniciando o Processo

1º Resolução: Regulamento e diretrizes das atividades complementares.
2º Lançamento: Inicia o processo de registro das atividades complementares.
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Escolhendo o Curso para Gerenciar
Nesta tabela você escolhe qual curso você deseja gerenciar as atividades complementares.

1º Atividades: Formulário de cadastro das atividades complementares.
2º Protocolo: Você pode visualizar os protocolos e seus detalhes.
3º Estatísticas: Exibe as categorias com atividades já avaliadas.

1º Selecione a categoria na qual a atividade se enquadra.
2º Digite o título da atividade.
3º Descreva a atividade (campo não obrigatório).
4º As datas devem ser preenchidas em ordem no respectivo formato dd/mm/aaa.
5º Duração da atividade hh:mm.
6º ‘Sim’ se a atividade foi feita internamente ou em conjunto com a Ftec.
7º ‘Não’ se foi uma atividade sem vínculo com a faculdade.
8º Clicando no botão adicionar você salva a atividade que você realizou.
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Formulário de cadastro das atividades
complementares

1º Categoria da atividade: Selecione a categoria adequada para a atividade.
2º Máx Horas: Exibe o máximo de aproveitamento da respectiva categoria selecionada.
3º Nome da Atividade: Título da atividade.
4º Descrição Breve: Descrição da atividade realizada.
5º Atividade realizada na Ftec: Atividades que foram desenvolvidas com a Ftec.
6º Editar Atividade: Edita a atividade se por acaso foi salva erroneamente.
7º Deletar Atividade: Exclui atividade.

•

O campo ‘máx horas’ mostra quantas horas você ainda pode inserir na categoria
selecionada.
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•
•
•

Lembre-se que a data de início da sua atividade não pode ser inferior a quadra anos da
data de ingresso no curso.
Clicando em adicionar você salva a atividade e pode visualizar ela logo após o botão.
Para encerrar o protocolo é necessário estar ciente dos termos e clicar em encerrar.

Protocolo

•
•

Clicando em detalhes você pode visualizar as atividades que estão no respectivo
protocolo.
Clicando em imprimir você gera o protocolo em Pdf para entregar na secretaria
acadêmica.

Detalhes do Protocolo

•

Nos detalhes do protocolo é possível ver a situação das atividades e seus respectivos
dados.
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Estatísticas

•

Nas estatísticas você visualiza as horas totais que já foram deferidas ou quanto ainda
pode inserir em determinada categoria.
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