
Migração do Módulo CMU 

Acessar o menu DEPLAN → CMU → Alunos encaminhados 

 

Ao clicar aparecerá uma lista de alunos enviados para a unidade do usuário já aplicado o filtro 
com os alunos com status do tipo TEMPORÁRIO.  

Se for necessário ver os alunos com outros tipos de status, basta alterar o filtro clicando em 
“Pesquisar” na parte superior da tela. 

 

Campos com funções (links): 

Matrícula (ícone do capelo): Serve para realizar a matrícula do aluno encaminhado. 

Protocolo: Consultar a Ficha de Inscrição do CMU, contendo todos os dados. 

Nome: Alterar o status do aluno, contendo os dados de contato. 

Histórico: Consultar o histórico de status do aluno. 

Para acessar essas funções basta clicar nos dados dos campos acima citados. 

Além dos campos citados acima temos os campos: Fase, Sexo, Data de Nascimento, Nome da 
Mãe, Telefone e Última atualização. 



 

Novo status "RA SOLICITADO" 

 

Para a situação em que a matrícula já tenha sido assinada e ainda não se saiba o RA do aluno, 
foi criado o status "RA SOLICITADO", que deve ser utilizado até que seja de conhecimento o RA 
do aluno para possibilitar a realização da matrícula, procedimento que será explicado a seguir. 

 

Realização da Matrícula através do Módulo CMU 

Todos os alunos enviados via CMU devem ter suas matrículas feitas dentro do módulo CMU, 
conforme processo abaixo. Não deve ser feita a matrícula pelo menu DEPLAN -> Alunos, pois 
acarreta falta de vinculação da ficha do CMU com a matrícula. 

Quando já tiver sido criado pelo GDAE o RA do aluno, será possível realizar a matrícula no SGE, 
para isto, basta acessar DEPLAN → CMU → Alunos encaminhados e Clicar no ícone do capelo 

 

 

Abrirá uma tela para que seja inserido o RA do aluno. 

 

Insira o RA e clique em OK. 

Após inserirmos o RA do aluno e clicarmos em OK, duas situações poderão ocorrer: 

1ª O RA ainda não possui cadastro do SGE 

Será aberta a tela de INCLUIR ALUNO com os dados já preenchidos. Após conferir os dados e 
atualizá-lo caso necessário, clicar em Incluir. 



 

Após a inclusão do aluno no SGE ir à aba Matrícula e realizar a matrícula na turma adequada, 
atentando-se à data de início da matrícula atual. 

2ª O RA já se encontra cadastrado no SGE 

Caso o RA informado para o aluno já se encontre cadastrado no SGE abrirá uma tela com as 
informações do aluno no CMU e no SGE. 

  

Ao clicar em OK será aberta a tela de ATUALIZAR ALUNO com os dados já preenchidos. Após 
conferir os dados e atualizá-lo caso necessário, clicar em Atualizar. 

Após a atualização do aluno no SGE ir à aba Matrícula e realizar a matrícula na turma adequada, 
atentando-se à data de início da matrícula atual. 


