
Cadastro de Professores no Q-Acadêmico 3.0 

Dirija-se à aplicação Configuração, e acesse o menu Cadastros Gerais  Professores. A tela 

abaixo será exibida 

 

Nesta tela, antes de iniciar o cadastro de um novo professor, verifique se o mesmo já existe, 

fornecendo dados nos filtros (por exemplo, usando o filtro por nome) e clique no botão 

. Caso o professor já exista para a sua instituição ele será listado, e você 

poderá efetuar alterações nos dados dele clicando no botão . Se nenhum registro 

foi listado, é porque o professor ainda não está cadastrado e necessita ser inserido no sistema 

usando os passos a seguir: 

Clique no botão , para dar início ao novo cadastro e, na tela seguinte, informe o 

nome (completo) da pessoa que está sendo cadastrada. Em seguida, clique no botão 

, para prosseguir o cadastro. A tela abaixo será exibida: 



 

Nesta tela, confira, na parte superior os nomes das abas a serem selecionadas. Elas fazem 

referência a que  tipo de informação do professor será exibida em cada uma. Para ativar uma 

determinada é só clicar no nome da que você deseja acessar. 

Na aba Dados Pessoais você fornecerá informações pessoais , tais como: 

Nome (campo obrigatório) – nome da pessoa 

Nascimento – data de nascimento do professor  

Nome do Pai e Nome da Mão – campos para ser informada a filiação do professor 

Endereço – logradouro de residência 

Número – número da casa/prédio/etc. de residência do professor no logradouro. Caso a 

pessoa more em apartamento não informe aqui este número, e sim o número do prédio. 

Complemento – caso haja necessidade de complementação do endereço do professor além 

das informações de logradouro e número , além de dados de contato como endereço e 

telefone, coloque aqui a informação, como número do apartamento ou da casa. 

Bairro – o nome do bairro ou setor em algumas cidades em que o professor reside. 

CEP – código postal do endereço do professor 

Cidade – Cidade de residência do professor 



Distrito – Caso haja necessidade, e de fato exista esta informação, informe o distrito de 

residência. 

Sexo (campo obrigatório) – sexo do professor conforme documento oficial 

E-mail – endereço de correio eletrônico do professor 

Tel. Residencial, Tel. Comercial, Fax e Tel. Celular – Dados para contato telefônico com o 

professor. 

Nacionalidade – nacionalidade do professor. Informação de preenchimento obrigatório para 

Censos. 

Estado Civil – estado civil do professor conforme documento oficial. 

Nº de Filhos – quantidade de filhos do professor. Caso o mesmo não possua nenhum filho 

pode ser simplesmente deixado em branco. 

Tipo Sanguíneo – Tipo sanguíneo do professor. Informação não obrigatória, mas que necessita 

de atenção para o preenchimento correto caso a informação venha a ser fornecida. 

Profissão – profissão exercida pelo professor 

Naturalidade – Cidade de nascimento do professor 

Grau de instrução – grau de instrução do professor. Informação de preenchimento obrigatório 

para Censos. 

 

Na aba Documentação você fornecerá as seguintes informações: 

 



CPF – número do Cadastro de Pessoas Físicas do professor. Informação obrigatória para 

Censos. Não é obrigatório para o sistema, mas se algo for fornecido, será realizada validação 

(somente serão aceitos números de CPF válidos). 

Identidade – Nº do documento – número do documento de identidade fornecido pelo 

professor. Informação obrigatória para Censos 

Identidade – Estado – UF onde o documento de identidade fornecido pelo professor foi 

emitido. Informação obrigatória para Censos 

Identidade – Órgão Expedidor – órgão que emitiu o documento fornecido pelo professor (ex: 

Secretaria de Segurança Pública). Informação obrigatória para Censos 

Identidade - data de expedição do documento de identidade fornecido pelo professor. 

Informação obrigatória para Censos. 

Certidão Civil – Tipo de Certidão Civil – tipo de certidão civil apresentada pelo professor (ex: 

nascimento ou casamento) 

Certidão Civil – Número do Termo – número da certidão civil 

Certidão Civil – Folha – folha de registro da certidão civil 

Certidão Civil – Livro – número ou sigla do livro que abriga o registro de certidão de civil do 

professor no cartório de registro 

Certidão Civil – Cartório – nome do cartório emissor da Certidão Civil. 

Certidão Civil – Matrícula – número da matrícula única nacional da certidão civil do professor. 

Este número faz parte de certidões civis emitidas após 01/01/2010. 

Título Eleitoral – Nº Documento – número do título de eleitor do professor 

Título Eleitoral – Zona eleitoral – zona de votação do professor 

Título Eleitoral – Seção eleitoral – seção de votação do professor 

Título Eleitoral – Data – data de emissão do título de eleitor 

Reservista – Nº Documento – Número da certidão de reservista do professor 

Reservista – Região Militar – informação da região militar do professor 

Reservista – CSM – número da Circunscrição de Serviço Militar em que foi emitido o certificado 

de reservista 

Reservista – Estado – Estado em que foi emitido o certificado de reservista 

Reservista – Ano – Ano da emissão do certificado de reservista 

 



Dando prosseguimento, na aba Dados do Professor serão fornecidos os dados referentes à 

vinculação do professor com a sua instituição de ensino, conforme os campos a seguir: 

 

Instituição  (campo obrigatório) – selecione a instituição à qual o contrato do professor está 

vinculado. Posteriormente, apenas os professores desta instituição conseguirão alterar os 

dados deste professor.  

Departamento – informe aqui o departamento de sua instituição à qual o servidor encontra-se 

atrelado. 

Nome Usual (campo obrigatório) – Para o caso de professores que não são necessariamente 

conhecidos ou chamados pelo seu próprio nome, informe aqui o nome pelo qual o mesmo é 

conhecido. Caso o professor utilize apenas seu próprio nome para identificação coloque aqui 

esta informação. 

Admissão – data de admissão do professor 

CTPS – número da carteira de trabalho do professor 

Série – série da carteira de trabalho do professor 

Atua em EAD – Marque esta opção se este professor tiver algum tipo de atividade (ex: tutor) 

em cursos de EAD. Somente professores com esta opção marcada poderão ser associados em 

diários de cursos de ensino a distância. 

Polo Municipal (EAD) – se o professor executa alguma atividade em cursos de EAD e está 

associado a um polo, informe aqui o polo a que ele está associado. 



SIAPE ou CPF (campo obrigatório) – número de matrícula/registro do professor na sua 

instituição. Quando o professor não possuir um número de matrícula/registro diretamente 

relacionado com a sua instituição poderá ser utilizado o CPF do mesmo. 

Situação (campo obrigatório) – situação do contrato/vínculo do professor com a sua 

instituição. Apenas a opção ‘Ativo’ caracteriza vínculo com a instituição e permite que o 

mesmo realize acesso ao Q-Acadêmico, enquanto todas as outras opções conotam 

afastamento (temporário ou definitivo), e portanto não permitirão acesso ao Q-Acadêmico. 

Espaço em disco  (em MB) – especifica o espaço em disco que estará disponível a este 

professor para disponibilizar materiais de aulas (arquivos) aos aluno. Caso este campo não 

esteja disponível, será utilizado o valor padrão da instituição. 

Regime de Trabalho (campo obrigatório) – informe o regime (em relação a horas a cumprir) 

do professor. 

Modalidade de Contratação (campo obrigatório) – selecione aqui a forma de entrada 

(vínculo) deste professor com a instituição (ex: Contratado ou Efetivo pela CLT) 

Início Contrato – Para professores com tempo de contrato pré-determinado informe aqui a 

data de início do mesmo. 

Términco Contrato – Para professores com tempo de contrato pré-determinado informe aqui a 

data de término do mesmo. 

Instituição (Prof. Convidado) – se o professor na verdade é professor de outra instituição e 

apenas foi convidado a exercer alguma atividade acadêmica na sua instituição informe aqui o 

nome da instituição de origem. 

Etnia – informe aqui a etnia declarada pelo professor. Informação obrigatória para Censos. 

Observações sobre a situação – informe aqui quaisquer informações pertinentes quanto a 

situação atual do vínculo do professor. Por exemplo, se o mesmo estiver afastado para 

capacitação, poderá ser informado aqui o curso que o mesmo está fazendo e a instituição 

responsável, bem como o período do afastamento. 

Observações – aqui poderão ser cadastradas quaisquer informações que se julguem ser 

pertinentes a este professor. 

 

Na aba Informações Bancárias podem ser cadastradas as informações de Banco, Agência e 

Conta Corrente do professor. 

Na aba Novo Usuário você fará a criação de um novo usuário no Q-Acadêmico, atribuindo as 

informações conforme a seguir: 



 

Login (campo obrigatório) – Informe aqui o login que será utilizado pelo professor. Note que 

os logins são únicos, e não podem haver dois iguais no Q-Acadêmico. Caso o login foi 

informado já exista no Q-Acadêmico será exibida mensagem com esta informação ao término 

do cadastro. 

Instituição – selecione aqui a instituição a qual o professor está atrelado e que poderá ter 

acesso as informações. Uma vez informada uma instituição para um login o professor somente 

terá acesso a manipulação de dados desta instituição. 

Ano Let. Corrente – ano letivo ao qual o usuário já terá acesso assim que fizer o login no Q-

Acadêmico. 

Per. Let. Corrente – Período do ano letivo ao qual o usuário já terá acesso assim que fizer o 

login no Q-Acadêmico. 

Departamento – departamento dentro de sua instituição ao qual o usuário está vinculado. 

Uma vez que um departamento esteja atribuído a um login o usuário somente verá os dados a 

que este departamento possui direito de acesso. 

Tempo de Logoff: (em minutos) (campo obrigatório) – Tempo, em minutos em que o usuário 

será solicitado a inserir novamente o seu login e senha para continuar a ter acesso ao Q-

Acadêmico. Isto só vale para acessos ao Q-Acadêmico  desktop, e não para o Q-Acadêmico 

WEB. 

Em cadastro, o duplo clique é o mesmo que ‘Alterar’ – caso esta opção esteja marcada para o 

login, dentro do Q-Acadêmico desktop o usuário poderá simplesmente dar dois cliques em um 

registro para que o mesmo seja selecionado e já entre no modo ‘Alterar’. Se estiver 

desmarcado, o usuário deverá clicar no registro que pretende alterar para fazer a seleção do 

mesmo e, em seguida, clicar no botão ‘Alterar’ para proceder a edição da informação. 



 

Após o preenchimento de todas as informações, clique no botão  para salvar o 

cadastro. Caso alguma informação obrigatória não tenha sido preenchida o sistema exibirá 

informação de que a mesma está em branco. 

A qualquer momento você poderá também, se desejar, clicar no botão para 

abortar o processo de inserção do novo professor. 

 

Mantendo o cadastro de um professor no Q-Acadêmico 

Dirija-se à aplicação Configuração, e acesse o menu Cadastros Gerais  Professores. A tela 

abaixo será exibida 

 

Nesta tela forneça dados nos filtros (por exemplo, usando o filtro por nome), para localizar o 

professor já cadastrado  e clique no botão . O nome do usuário deverá ser 

listado mas, se não aparecer ninguém, você poderárever como foi escrito o nome do professor 

ou até mesmo localizar o professor pelo sobrenome. 

Após localizar o professor, selecione o nome do mesmo na lista de professores exibidos e 

clique no botão . 



Faça a modificação das informações conforme necessário no momento e após a edição clique 

no botão  para salvar as mudanças feitas, ou no botão  para abortar 

as alterações. 

 


