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- Discentes com Números de Matrículas iguais: 392 matrículas repetidas (Kanban 2038);
- Turmas abertas/Com docente a definir 2013.1;
- Execução de Cancelamentos/Jubilamento (verificar necessidade e incluir em calendários);
- Padronização de termos relacionados a matrículas (ajuste, reajuste, rematrícula, acréscimos, etc.) ## Lourdita: definir os eventos do calendário de
;
matrícula até 20/12/13;
-- Padronização de esqueleto para datas relacionadas a matrículas;
-- Turmas de Convênios Não migradas;
-- Verificar migração de movimentações (Kanban 1822);
-- Re-estruturação das atividades complementares;
## NTI: Verificar que formas de ingresso
- Re-analise do Status 'CADASTRADO' dos discentes que afeta matrículas onrecebem o status 'Cadastrado'; ## Lourdita: O
line e reservas de vagas para ingressante;
ingressante PODE fazer matrícula on-line
(confirmar com Pró-Reitora)
-- Geração de códigos dos componente a partir das SIGLAS acadêmicas e padronização de Códigos;
-- Unificação de códigos de disciplinas 'iguais';
Problemas
nas alteração de docente de turma durante processo de inscrição da monitoria: discente
candidato não é processado!
-- Geração de relatórios de inconsistências nos cadastros:
* Equivalências de Disciplinas para elas mesmas;
* Equivalências entre disciplinas com diferenças de CH maior que 15 horas.
## NTI: enviado p/ DAA;
* Outros erros gerais em Cadastros de Disciplinas, Equivalências e Pré--requisitos;
* Cadastro de ementas (Enviado relatório para Guilherme sobre ementas não cadastradas);
* Relatórios de apoio para serviço de curriculo;
* Relatório de choques de horário no lançamento de turmas para discentes nivelados;
* Relatório de turmas/disciplinas com quantidade de avaliações em desacordo com a legislação;
## NTI: (enviado para PREG/DAA;
- Geração de relatórios de apoio a oferta:
* Demanda de alunos por disciplina, observando bloco e pre-requisitos;
* Disciplinas obrigatórias não ofertadas ou sem reserva de vagas;
* Choque de horário entre disciplinas de bloco
- Agendar verificações/emissão de relatórios e encaminhamentos no pós Oferta, pós Matrícula, pós Ajuste e pós- Processamento:
* Obrigatórias não ofertadas;
* Turmas de bloco com Choque de Horário, etc.
- Padronizar o registro de Movimentação de alunos;
- Definir e implementar trancamento de matricula;
- Definir a forma de implementar revalidação de diplomas;
- Implementar o relatório
## NTI: Aberto ticket básico no Kanban. Falta
diagnóstico da situação acadêmica do discente (Painel com o perfil do discente);
realizar análise e especificação da demanda;
- Definir a forma de operacionalizar o registro de 2a. Via de diploma antigo;

