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Introdução: 

SisReq é o Sistema para gerenciamento de documentos relacionados com requisições de 
alunos dos cursos de graduação em Engenharia da Escola Politécnica – UFRJ. Foi 
desenvolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação, da Poli UFRJ, com recursos de 
softwares livres. Neste sistema foram implementadas algumas funcionalidades básicas visando 
a adoção de documentos eletrônicos em substituição aos impressos. Recursos avançados 
poderão ser implementados gradativamente. Podem ser processadas requisições para ”Cursar 
disciplina sem o pré-requisito”, requisições para “Cursar disciplina concomitantemente com o 
pré-requisito”, requisições para “Cursar mais de 1/3 de disciplinas fora do curso”, requisições 
para “Cursar mais de 32 créditos” e requisições para “Cursar menos de 6 créditos”. 

O quadro abaixo descreve os atores que interagem com o SisReq e as ações que realizam. 

Atores e ações que realizam no SisReq 
Ator Ação 

Aluno • Solicita requisição; 
• Verifica informações sobre o processamento da requisição 

solicitada. 
Coordenador • Emite parecer sobre a requisição solicitada pelo aluno; 

• Altera informações sobre o parecer emitido. 
Comissão de 
Coordenadores 

• Emite parecer sobre a requisição solicitada pelo aluno e 
sobre o parecer emitido pelo Coordenador; 

• Altera informações sobre o parecer emitido. 
Secretaria Acadêmica • Realiza o processamento da requisição com base nos 

resultados das ações realizadas anteriormente. 
 

Todos os atores possuem acesso restrito ao sistema e possuem, também, níveis de permissão 
para acesso às requisições armazenadas. 

 

Atores e permissões de acesso que possuem no SisReq 
Ator Permissão de acesso 

Aluno • Acessa somente as requisições que solicitou. 
Coordenador • Acessa somente as requisições relacionadas ao curso que 

coordena. 
Comissão de 
Coordenadores 

• Acessa somente as requisições relacionadas a todos os 
cursos. 

Secretaria Acadêmica • Acessa somente as requisições relacionadas ao curso que 
interage. 

 

Nas páginas a seguir serão detalhadas as funcionalidades e as ações realizadas pelos atores 
no SisReq – Sistema de Requisições. 
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1. Aluno solicita requisição: 

Para solicitar a requisição desejada, o aluno deverá preencher o formulário representado na 
figura abaixo. O acesso a este formulário está disponível no endereço 
http://www.poli.ufrj.br/secretaria.php Podem ser solicitadas requisições para ”Cursar disciplina 
sem o pré-requisito”, para “Cursar disciplina concomitantemente com o pré-requisito”, para 
“Cursar mais de 1/3 de disciplinas fora do curso”, para “Cursar mais de 32 créditos” e para 
“Cursar menos de 6 créditos”. 

 

Figura 1: Tela para solicitação de requisições 

 

Para todas as requisições, o aluno deverá encaminhar arquivos eletrônicos com o seu boletim 
e com a sua CRID. Ambos no formato pdf. Caso esteja solicitando requisições para “Cursar 
disciplina concomitantemente com o pré-requisito” ou para ”Cursar disciplina sem o pré-
requisito”, deverá acrescentar documento eletrônico com a aprovação do professor 
responsável pela disciplina relacionada, em formato pdf. 

 

2. Aluno consulta requisição: 

Para consultar as requisições solicitadas, o aluno deverá informar a conta do seu polimail e os 
números do seu DRE. Após confirmados estes dados, serão mostradas todas as solicitações 
realizadas pelo aluno e suas respectivas situações. Solicitações de requisições que estão em 
andamento recebem a situação “Em processamento”. Solicitações de requisições que foram 
finalizadas recebem a situação “Concluída”. A figura 2 mostra como exemplo a visualização de 
requisições solicitadaspor um aluno. 
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Figura 2:E

 

Figura 3:Visualização detalhada de uma 
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igura 3:Visualização detalhada de uma requisição solicitada pelo aluno
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requisição solicitada pelo aluno. 
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Ao clicar no código da solicitação, o aluno tem acesso detalhado às informações da sua 
requisição, conforme mostra a figura 3. Neste acesso detalhado é possível verificar o 
andamento do documento e os resultados de cada interação. Uma solicitação passa pelo 
Coordenador do Curso, pela Comissão de Coordenadores e pela Secretaria Acadêmica. O 
Coordenador do Curso emite parecer “Favorável” ou “Contrário” à solicitação e a sua 
respectiva justificativa. A Comissão de Coordenadores emite parecer “Favorável” ou “Contrário” 
à solicitação a sua respectiva justificativa. A Secretaria Acadêmica conclui o processamento da 
solicitação e, caso necessário, registra alguma observação. 

 

3. Acessos ao SisReq – Sistema de Requisições: 

O SisReq está disponível na Internet no endereço http://www.poli.ufrj.br/sisreq . Coordenadores 
de Cursos, Comissão de Coordenadores e Secretarias dos Cursos podem acessar o sistema. 
Na tela inicial, representada na figura abaixo, é necessário informar a conta de usuário, a 
função desempenhada e a senha. Confirmados estes dados, o usuário tem acesso ao sistema 
e aos recursos permitidos para a sua função. Na tela inicial, também é possível alterar a senha 
de usuário e acessar o manual do sistema. 

 

Figura 4: Tela inicial para acesso ao SisReq. 
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4. Coordenador verifica requisições abertas e emite parecer: 

Após informar sua conta e a sua senha, o Coordenador tem acesso às solicitações realizadas 
pelos alunos. Cada Coordenador tem acesso somente às requisições relacionadas ao curso 
que coordena. As requisições estão divididas em dois grupos: Abertas e Finalizadas. 

Ao clicar na opção Abertas, são mostradas as requisições que ainda não foram processadas. 
Ao clicar na opção Finalizadas, são mostradas as requisições que ainda foram processadas.A 
figura 5 mostra, como exemplo, a lista de requisições solicitadas pelos alunos que ainda não 
foram processadas pelo Coordenador. 

Ao clicar na figura , o Coordenador tem acesso às informações detalhadas da requisição, 
conforme mostra a figura 6. Nesta tela o coordenador tem acesso aos dados do alunos, aos 
dados da requisição solicitada e aos arquivos de apoio. Após emitir seu parecer, com a 
respectiva justificativa, o Coordenador deverá clicar em “Emitir parecer” para registrá-lo no 
sistema. 

 

 

Figura 5: Visualização das requisições solicitadas pelo aluno e não processadas pelo Coordenador. 
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Figura 6: Visualização detalhada de uma solicitação e campos para registro do parecer do Coordenador. 

 

5. Coordenador verifica requisições finalizadas: 

Ao clicar na opção Finalizadas, o Coordenador terá acesso a todas as requisições que emitiu 

parecer. Ao clicar na figura , é possível ter acesso às informações detalhadas da requisição 
finalizada. 

 

6. Coordenador verifica requisições finalizadas, que podem ser alteradas: 

Ao clicar na opção Finalizadas, o Coordenador terá acesso a todas as requisições que emitiu 
parecer. Requisições que a Comissão de Coordenadores não emitiu parecer, ficam disponíveis 

para alteração. Ao clicar na figura , é possível ter acesso às informações detalhadas da 
requisição finalizada, podendo ser alteradas conforme necessário. Requisições as quais 
receberam pareceres da Comissão de coordenadores, não ficam disponíveis para alteração. 
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7. Coordenador sai do sistema

É preciso clicar na opção SAIR para sair do sistema. Esta opção encerra a sessão e todos os 
dados do coordenador que tramita

 

8. Comissão de Coordenadores verifica requisições 

Após informar sua conta e a sua senha, a Comissão de Coordenadores
solicitações realizadas pelos alunos
de Coordenadores terá acesso às requisições processadas por todos os Coordenadores de 
Cursos. As requisições estão divididas em dois grupos: Abertas e Finalizadas.

Figura 7: Tela de visualização das requisições abertas 

 

Ao clicar na opção Abertas, serão mostradas as requisições que ainda não foram processadas 
pela Comissão. Ao clicar na opção Finalizadas, serão mostradas as requisições que ainda 
foram processadas pela Comissão.
solicitadas pelos alunos que ainda não foram processadas pelo Comissão.

Ao clicar na figura , a C
selecionada, conforme mostra a figura 8
alunos, aos dados da requisição solicitada, aos arquivos de apoio e ao parecer do 
Coordenador. Após emitir o p
em “Emitir parecer” para registrar o seu processamento.
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do sistema: 

É preciso clicar na opção SAIR para sair do sistema. Esta opção encerra a sessão e todos os 
dados do coordenador que tramitaram durante o seu acesso.  

. Comissão de Coordenadores verifica requisições abertas e emite parecer:

conta e a sua senha, a Comissão de Coordenadores
solicitações realizadas pelos alunos, que receberam o parecer do Coordenador
de Coordenadores terá acesso às requisições processadas por todos os Coordenadores de 

ições estão divididas em dois grupos: Abertas e Finalizadas.

 

Tela de visualização das requisições abertas - Comissão de Coordenadores

Ao clicar na opção Abertas, serão mostradas as requisições que ainda não foram processadas 
clicar na opção Finalizadas, serão mostradas as requisições que ainda 

foram processadas pela Comissão. A figura 7 mostra, como exemplo, a lista de requisições 
solicitadas pelos alunos que ainda não foram processadas pelo Comissão. 

Comissão tem acesso às informações detalhadas da requisição 
nada, conforme mostra a figura 8. Nesta tela a Comissão tem acesso aos dados do 

alunos, aos dados da requisição solicitada, aos arquivos de apoio e ao parecer do 
Coordenador. Após emitir o parecer, com a respectiva justificativa, a Comissão
em “Emitir parecer” para registrar o seu processamento. 

SisReq  
Sistema de Requisições OnLine  

sti@poli.ufrj.br  

É preciso clicar na opção SAIR para sair do sistema. Esta opção encerra a sessão e todos os 

e emite parecer: 

conta e a sua senha, a Comissão de Coordenadores tem acesso às 
, que receberam o parecer do Coordenador. A Comissão 

de Coordenadores terá acesso às requisições processadas por todos os Coordenadores de 
ições estão divididas em dois grupos: Abertas e Finalizadas. 

 

Comissão de Coordenadores. 

Ao clicar na opção Abertas, serão mostradas as requisições que ainda não foram processadas 
clicar na opção Finalizadas, serão mostradas as requisições que ainda 

mostra, como exemplo, a lista de requisições 

omissão tem acesso às informações detalhadas da requisição 
. Nesta tela a Comissão tem acesso aos dados do 

alunos, aos dados da requisição solicitada, aos arquivos de apoio e ao parecer do 
a Comissão deverá clicar 
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Figura 8: Visualização detalhada de uma solicitação e campos para registro do parecer da Comissão. 

 

9. Comissão verifica requisições finalizadas: 

Ao clicar na opção Finalizadas, a Comissão terá acesso a todas as requisições que emitiu 

parecer. Ao clicar na figura , é possível ter acesso às informações detalhadas da requisição 
finalizada. 

 

10. Coordenador verifica requisições finalizadas, que podem ser alteradas: 

Ao clicar na opção Finalizadas, o Coordenador terá acesso a todas as requisições que emitiu 
parecer. Requisições que a Comissão de Coordenadores não emitiu parecer, ficam disponíveis 

para alteração. Ao clicar na figura , é possível ter acesso às informações detalhadas da 
requisição finalizada anteriormente, podendo ser alteradas conforme necessário. Requisições 
as quais receberam pareceres da Comissão de coordenadores, não ficam disponíveis para 
alteração. 
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11. Comissão sai do sistema:

É preciso clicar na opção SAIR para sair do sistema. Esta opção encerra a sessão e todos os 
dados da Comissão que tramitaram durante o seu acesso.

 

12. Secretaria verifica requisições abertas e realiza processamento:

Após informar sua conta e a sua senha, a
pela Comissão de Coordenadores. Cada Secretaria te
relacionadas ao curso que interage. As requisições estão divididas em dois grupos: Abertas e 
Finalizadas. 

Ao clicar na opção Abertas, s
pela Secretaria. Ao clicar na opção Finalizadas, serão mostradas as requisições que foram 
processadas pela Secretaria.
disponíveis para serem processadas pela Secretaria.

Ao clicar na figura , a Secretaria tem acesso às informações detalhadas da requisição, 
conforme mostra a figura 9. Nesta tela a Secretaria tem acesso aos dados do
dados da requisição solicitada, aos arq
da Comissão. Após incluir os dados do
requisição” para registrar a finalização da requisição solicitada.

 

Figura 9:Tela de visualização das requ

 

13. Dúvidas e Sugestões:

Dúvidas ou sugestões poderão ser enviadas em mensagem eletrônica para o e
sti@poli.ufrj.br, especificando no campo assunto “SisReq:” e o ssunto a ser tratado.
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. Comissão sai do sistema: 

preciso clicar na opção SAIR para sair do sistema. Esta opção encerra a sessão e todos os 
dados da Comissão que tramitaram durante o seu acesso. 

. Secretaria verifica requisições abertas e realiza processamento:

Após informar sua conta e a sua senha, a Secretaria tem acesso às requisições finalizadas 
pela Comissão de Coordenadores. Cada Secretaria tem acesso somente às requisições 
relacionadas ao curso que interage. As requisições estão divididas em dois grupos: Abertas e 

Abertas, são mostradas as requisições que ainda não foram processadas 
pela Secretaria. Ao clicar na opção Finalizadas, serão mostradas as requisições que foram 
processadas pela Secretaria. A figura 8 mostra, como exemplo, a lista de requisições 

para serem processadas pela Secretaria. 

, a Secretaria tem acesso às informações detalhadas da requisição, 
conforme mostra a figura 9. Nesta tela a Secretaria tem acesso aos dados do
dados da requisição solicitada, aos arquivos de apoio, ao parecer do Coordenador e ao parecer 

incluir os dados do processamento, a Secretaria deverá clicar em “Concluir 
requisição” para registrar a finalização da requisição solicitada. 

:Tela de visualização das requisições abertas - Secretaria Acadêmica

. Dúvidas e Sugestões: 

Dúvidas ou sugestões poderão ser enviadas em mensagem eletrônica para o e
sti@poli.ufrj.br, especificando no campo assunto “SisReq:” e o ssunto a ser tratado.
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preciso clicar na opção SAIR para sair do sistema. Esta opção encerra a sessão e todos os 

. Secretaria verifica requisições abertas e realiza processamento: 

acesso às requisições finalizadas 
acesso somente às requisições 

relacionadas ao curso que interage. As requisições estão divididas em dois grupos: Abertas e 

mostradas as requisições que ainda não foram processadas 
pela Secretaria. Ao clicar na opção Finalizadas, serão mostradas as requisições que foram 

A figura 8 mostra, como exemplo, a lista de requisições 

, a Secretaria tem acesso às informações detalhadas da requisição, 
conforme mostra a figura 9. Nesta tela a Secretaria tem acesso aos dados dos alunos, aos 

uivos de apoio, ao parecer do Coordenador e ao parecer 
processamento, a Secretaria deverá clicar em “Concluir 

 

Secretaria Acadêmica. 

Dúvidas ou sugestões poderão ser enviadas em mensagem eletrônica para o e-mail 
sti@poli.ufrj.br, especificando no campo assunto “SisReq:” e o ssunto a ser tratado. 


