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Introdução 5

1 Introdução

Algumas escolas e Universidades oferecem aos alunos várias opções de disciplinas que os alunos
podem escolher de modo a ter em conta os seus interesses.

Para os horários, isto significa que o conceito de turma não se aplica em alguns casos e vários grupos
de alunos podem ser colocados em diferentes disciplinas. Isto é bem diferente da tradicional turma,
onde todos os alunos tinham as mesmas aulas a todas as horas.

O horário da turma como "um todo" tem assim menos importância para o aluno. Quando os horários
forem feitos, é preciso ter em consideração as escolhas dos alunos, e cada aluno consequentemente
precisa do seu próprio horário.

Horário dos Alunos

O módulo de Horários dos Alunos amplia o funcionamento básico do Untis, permitindo criar um horário
para cada aluno.

Permite inserir os alunos como Dados Base e converte as aulas em cursos para as escolhas dos
alunos individualmente e também definir quais os cursos que podem ou devem decorrer em simultâneo
( junções ou acasalamentos ).

Com o módulo Horários de Alunos a otimização de horários automática e diagnóstico de horários tem
em consideração as escolhas dos alunos e vai criar Horários para cada aluno .

O módulo de horários por aluno, é ideal para as Escolas ou Universidades que têm muitas turmas com
aulas, mas que também oferecem muitas dessas aulas como opções.

Atribuir Cursos

As limitações desta funcionalidade de módulo de horários por aluno ocorre quando vários cursos
similares ocorrem numa determinada disciplina e é preciso tomar uma decisão sobre quais destes
cursos similares o aluno se pode inscrever, ou quando o número de opções são tantas que primeiro
será necessário ver se há alunos em comum nas várias opções.

O módulo de atribuição de cursos foi criado para o ajudar com estas tarefas. As duas principais tarefas
na atribuição de cursos são determinar quais os cursos que podem ser lecionados em simultâneo (à
mesma hora) ou seja criar acasalamentos de cursos ) e atribuir alunos aos referidos cursos quando
uma disciplina é oferecida em vários Cursos alternativos .

O módulo de atribuição de cursos com afunção de Exames  também oferece a possibilidade de
calendarizar os testes ou exames.

O módulo cursos é baseado no módulo de horários por alunos pelo que a licença para o primeiro,
engloba também a licença para o segundo.

2 Horários por Alunos

As funções dos módulos alunos e cursos estão disponíveis no menu "Módulos | Horários Alunos".
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· Listar Cursos-Alunos
· Alunos
· Aulas simultâneas
· Alteração do Ano letivo
· Selecionar Turma/Ano

Algumas funcionalidades podem ser encontradas noutros
menus, como por exemplo no menu "Alunos", que também irá encontrar em Dados Base.

2.1 Procedimentos

1. Criar (ou importar) os alunos para Dados Base ;

2. Determinar (ou importar) as aulas que vão ser opção, ou seja os cursos

3. Definir as opções para cada aluno na janela de Listar Cursos-Alunos (Atribuir cursos)

4. Definir as opções que ficam em simultâneo Acasalamentos de cursos (junções)

5. Criar os horários com a ajuda automática da otimização ou do interativo

6. Analisar o horário de cada aluno com a ajuda do Diagnóstico

7. Visualizar e imprimir Horários dos Alunos

2.2 Dados Base: Alunos

Abra os Dados Base através do menu "Iniciar | Alunos | Dados Base" ou atravésdo menu "Módulos |
Horários-Alunos | Alunos".
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É aqui que deve introduzir os dados referentes aos alunos. A maioria dos campos são iguais aos outros
dados base que já introduziu.

Atenção: Atribuir alunos às turmas
Cada aluno deve ser atribuído a uma turma desde que os alunos apenas possam escolher cursos dessa
turma. Basta introduzir o nome e a turma do aluno para poder atribuir-lhe os  cursos e gerar os  horários
por alunos.

Códigos de Otimização
Além dos habituais campos de dados, existe um, o "Códigos de Otimização", muito importante para a
atribuição dos cursos aos alunos. Pode utilizar este campo para a Otimização de cursos determinar
que alunos podem, se for possível, serem colocados nos mesmos cursos ou em cursos paralelos e em
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que cursos não podem.

Introduza os números (0-9) para todos os alunos que têm de ser colocados no mesmo curso paralelo.
Isto permite-lhe manter a filosofia dos alunos por turma.

Os códigos A-Z têm o efeito oposto, ou seja, alunos com o mesmo código são atribuídos a diferentes
cursos sempre que possível.

Grupos Turma
Se utiliza grupos de turma (alunos com NEE) para organizar as suas aulas veja o capítulo ' Grupos
Turmas ' no manual do Utilizador do 'Untis', pode atribuir, através dos dados base no campo "Turmas
com grupos turmas", que grupo-turma escolhe cada aluno .
Desta forma é possível criar um horário para cada aluno.

Dica: Anos/Turmas
Se a sua escola ou universidade não tem efetivamente turmas definidas como tal, recomendamos criar
um código, (por exemplo do ano letivo AL20151ºano) ou simplesmente uma só turma para todos os
alunos.

2.2.1 Importar

Os dados dos alunos existem muitas vezes já em formato digital. Nesses casos, habitualmente
conseguimos importar para o Untis..

O método mais fácil seria haver já um interface para o outro programa, mas mesmo o interface de
importação standard(Ficheiro | Import / Export | Import Ficheiro DIF | Alunos) permite facilmente importar
os alunos.

2.3 Criar Cursos

Um curso é uma aula do Untis que não vai ser frequentada por todos os alunos da turma(s) mas que
pode ser escolhido individualmente por cada aluno.

Assim, para converter aulas em cursos, selecione na janela de aulas, com o rato, as aulas e depois
clique no botão da barra de ferramentas <Importar aulas como curso>.
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Vai aparecer um (c) na coluna "Tur,Prf" que indica que a aula foi convertida num curso.

Atenção: Nome da Disciplina
No caso de haver vários cursos na turma, cada um desses cursos deve ter um nome da disciplina único
para  mais  facilmente  conseguir  diferenciar  os  cursos.  Por  esta  razão  o  ficheiro  demo  contém  duas
disciplinas chamadas Bio1 e bio2 na turma 12, em vez de terem as duas aulas a disciplina bio.

2.3.1 Sem aulas acasaladas

Recomendamos que crie aulas separadas para cada curso e não criar os cursos em aulas acasaladas.
Em vez de aulas acasaladas, deve utilizar as junções de cursos que são uma espécie de
acasalamentos de cursos, e que falaremos mais adiante.

Cada curso deve ser assim uma aula simples. Isto é possível pois os cursos podem ser colocados em
simultâneo nas turmas, caso os alunos que os frequentam sejam diferentes.

Nota: Não há cursos sem turmas
As aulas sem Turma(s) não podem ser convertidas em cursos.

Os alunos só podem escolher aulas da sua turma. Se uma aula puder ser escolhida por alunos de
outras turmas, deve inserir todas essas turmas na aula.
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2.4 Selecionar turma/nível de ensino

Tem a possibilidade de escolher qual a turma que quer visualizar ou mesmo que ano/nível de ensino.
Desta forma a quantidade de dados no ecrân é menor e facilita a tarefa.

2.5 Lista Cursos-Alunos

A lista de Cursos-Alunos mostra-lhe que cursos estão atribuídos a que alunos e também é utilizada
para atribuir cursos a alunos e alunos a cursos.

A janela é constituida por três partes:

1. No lado esquerdo é a janela dos cursos com a lista de todos os cursos existentes.

2. No lado direito é a janela dos alunos com a lista de alunos.

3. Ao centro temos a janela de detalhes que nos mostra quer os cursos para o aluno (quando o foco for
o aluno) ou os alunos de um curso (quando o foco for um curso).

Nota: Clipboard
O conteúdo da lista de alunos, pode ser copiado para o clipboard do Windows selecionando as linhas
desejadas e depois 'Dados | Copiar' (ou CTRL+C).
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Nota: Lista Cursos-Alunos e Atribuição de cursos
O módulo Cursos tem mais opções do que o módulo "Lista Cursos-Alunos" pelo que eventualmente as
imagens apresentadas podem ser diferentes do seu programa, conforme os módulos que tenha na sua
licença.

2.5.1 Janela Cursos

A Janela Cursos da janela Lista Cursos-Alunos apresenta uma lista de todos os cursos da turma
selecionada ou do Ano/Nível..

Com o botão direito do rato pode ativar ou desativar as seguintes colunas:
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'Tur.' Turma(s) ao qual pertence o curso (por ex.. 12 )

Ative a caixa para o curso ficar sempre visível

'Aul.' Aula (por ex. . 1126 ou 986 )

'Dis.' Disciplina (por ex. bio1 ou Violino) 

'Div' O número divisório é introduzido em 'Aulas | Turmas' e indica as aulas atribuídas a diferentes grupos
na turma. Um aluno só pode ter uma aula de um grupo de aulas/cursos com o mesmo número divisório.
Por exemplo, o curso de Algebra Alg1 , Alg-G1 e Alg-G2 naturma 1º Ano todos têm o número divisório 5
. Cada aluno pode por isso apenas escolher um desses cursos.

Nota: Número Divisório
Se os números divisórios das turmas que fazem parte da aula forem diferentes, o número divisório que
interessa está indicado na ordem das turmas. Por norma, apenas aparece indicado um número
divisório.

'Alun.' Mostra-lhe o número Total de alunos que escolheram (ou lhes foi atribuído) esse curso.

'Nº Min.' e 'Nº Max' é aqui que pode definir o mínimo e o máximo número de alunos permitidos no curso.
Estes campos são importantes em combinação com a Otimização de Cursos do módulo Cursos .

'TLs' Tempos Letivos semanais do curso

'Prf.' Professor do curso
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'Acasal' Mostra o nome do acasalamento (junções de cursos que decorrem em simultâneo) a que
pertence o curso. Veja a seção ' Cursos em simultâneo (junções ou acasalamentos) ' para mais
informação.

Quando seleciona um curso clicando em cima dele com o rato, a linha fica azul escuro.Este curso é
agora o curso ativo. Todos os alunos do curso ativo são visualizados na janela de detalhese também de
cor azul na janela de alunos.

2.5.2 Janela de Alunos

A janela de alunos desta janela de Lista Cursos-Alunos apresenta-lhe uma lista de todos os alunos que
pertencem à turma ou ao ano selecionado.

Pode ver as seguintes colunas:

'Tur.' Turma do aluno

Ative a caixa para o aluno ficar sempre ativo

'Código' Código do aluno

''Identificação' Nome do Aluno

'Primeiro Nome' Primeiro nome do aluno

'TLs.'Tempos Letivos semanais para o aluno (independentemente da turma ou do ano selecionado)

'Cursos' Número de cursos escolhido pelo aluno (independentemente da turma ou do ano selecionado).

'Sexo' Género dos alunos

Quando clica com o rato sobre um aluno a linha fica assinalada com cor azul escuro. Temos então, o
aluno ativo e todos os seus cursos são apresentados na janela de detalhes ao meio e também na janela
de cursos assinalado a azul claro.

2.5.3 Janela de Detalhes

O conteúdo da janela de detalhes da janela de Lista Cursos-Alunos depende de onde clicar com o rato,
se na janela de cursos ou na janela de alunos .

Janela de Cursos
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Se clicar com o rato numa linha da janela de cursos (a da esquerda) a janela de detalhes irá apresentar
os alunos desse curso onde clicou, com as seguintes colunas:

Alunos' Código dos alunos

'Tur.' Turma do aluno

'Cursos Alternat' Este campo é apenas informativo no módulo Horários-Alunos e apresenta possíveis
cursos alternativos que o aluno poderá escolher. Os dados deste campo foram introduzidos com o
módulo cursos.

''Identificação' Nome do aluno

Janela de Alunos

Se clicar com o rato numa linha da janela de alunos (a da direita), a janela de detalhes irá apresentar os
cursos escolhidos pelo respetivo aluno onde clicou, com as seguintes colunas:

'Aul.' Número da aula do curso

'Disc.' Disciplina do curso

"Cursos Alternat" Este campo é apenas informativo no módulo Horários-Alunos e apresenta possíveis
cursos alternativos que o aluno poderá escolher.

'Prf.' Professor que irá dar o curso
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Detalhes da janela Alunos (Lupa)

A janela de detalhes serve de "lupa" tal como noutras janelas do Untis, como nos dados base, horários,
etc.

Se clicar num aluno noutra janela, a janela de detalhes apresenta-lhe os cursos que o respetivo aluno
escolheu.

Se clicar numa aula noutra janela, a janela de detalhes apresenta-lhe os alunos da respetiva aula.

2.5.4 Cursos

Escolher os cursos para os alunos, é o que chamamos de Atribuir Cursos. Pode tanto atribuir os alunos
aos cursos, como atribuir os cursos aos alunos.

Nota: Atribuição apenas à sua turma
Tenha em atenção que os alunos só podem ser atribuídos a cursos da sua turma. Um aluno de 3º Ano
não pode frequentar um curso de 1º ano.

Um curso também não pode ser atribuído quando um aluno já tiver escolhido um outro curso com o
mesmo número divisório.

A atribuição de cursos pode ser feita de variadas formas:

· por duplo-clique
· por drag&drop
· através do respetivo botão
· através dos elementos "Marcados"

2.5.4.1 Atribuição de cursos por duplo-clique

A forma mais fácil de atribuir (ou apagar) um curso a um aluno é fazendo um duplo-clique. PRIMEIRO
selecione o curso que quer atribuir e depois clique no aluno para ver os seus cursos. Caso o curso
ainda não esteja atribuído faça duplo-clique no aluno. Caso o curso já esteja atribuído o duplo-clique vai
remover o curso ao aluno. Pode atribuir vários cursos ao aluno, continuando a fazer duplo-clique.

Nota: Fixar visualização
Encontra o pino de <Fixar> no lado superior esquerdo da janela de cursos e de alunos. Clicando neste
botão fixa a janela.

O duplo-clique também pode ser para atribuir cursos aos alunos da mesma forma que fez para atribuir
alunos aos cursos.

2.5.4.2 Por drag&drop

Pode também atribuir ou remover os alunos dos
cursos através de drag&drop.

Tem disponíveis as seguinte opções:

Atribuir um ou mais cursos a um aluno
Selecione PRIMEIRO o curso desejado na janela de cursos e arraste esse curso para o aluno desejado
na janela de alunos.
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Atribuir um ou mais alunos a um curso
Selecione PRIMEIRO o aluno desejado na janela de alunos e arraste esse aluno para o curso desejado
na janela de cursos. Quando arrastar mais do que dez alunos irá aparcer junto ao cursor.

Copiar cursos atribuídos de um aluno para outro
Se desejar copiar um ou mais cursos atribuídos a um aluno para outro aluno, primeiro selecione o aluno
desejado para ativar os seus cursos na janela de detalhes. Agora selecione os cursos atribuídos que
desejar e arraste-os para o aluno que quer copiar os cursos.

Copiar alunos atribuídos a um curso para outro
Se desejar copiar um ou mais alunos atribuídos a um curso para outro curso, primeiro selecione o curso
desejado para ativar os seus alunos na janela de detalhes. Agora selecione os alunos atribuídos que
desejar e arraste-os para o curso que quer copiar os alunos.

Remover cursos atribuídos a um aluno
Selecione o aluno desejado e depois, na janela de detalhes, (janela do centro) escolha o curso que quer
remover. Arraste os cursos selecionados para a zona vazia por baixo da janela de detalhes. O cursor irá
mostrar o símbolo de "Apagar" e após largar o botão do rato os cursos são removidos do aluno.

Remover alunos atribuídos a um curso
Selecione o curso desejado e depois, na janela de detalhes, (janela do centro) escolha os alunos que
quer remover. Arraste os alunos selecionados para a zona vazia por baixo da janela de detalhes. O
cursor irá mostrar o símbolo de "Apagar" e após largar o botão do rato os alunos são removidos do
curso.

2.5.4.3 Atribuir pelos botões

Pode utilizar os botões da barra de ferramentas para atribuir um ou mais cursos simultâneamente ou
para remover.

Atribuir

PRIMEIRO selecione com o rato, todos os cursos que quer atribuir a um aluno.

Agora selecione um ou mais alunos a quem quer atribuir os cursos e clique no botão <Atribuir Alunos/
Cursos Selecionados>.

Todos os cursos slecionados serão atribuídos aos alunos selecionados. Pode obviamente, primeiro
selecionar os alunos e depois os cursos.
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Nota: Mensagem de Erro
Se tiver selecionado um curso que não pode ser atribuído a um aluno, vai receber uma mensagem de
erro. Contudo, os outros cursos selecionados são atribuídos na mesma.

Remover

Da mesma forma, pode remover cursos atribuídos através do botão <Apagar curso atribuído aos
alunos>.

2.5.4.4 Elementos marcados

Esta funcionalidade está disponível através do menu de contexto do botão direito do rato.

PRIMEIRO selecione todos os cursos através da caixa de seleção. Agora selecione um aluno na janela
de alunos e depois, clique botão direito do rato e escolha a opção 'Atribuir cursos selecionados'. Todos
os cursos marcados serão agora atribuídos ao aluno selecionado. Pode proceder da mesma forma para
atribuir alunos aos cursos.

Com o botão direito do rato, tem as seguintes opções:

Alunos "Marcados"
Quando selecionar um curso na janela de cursos, poderá visualizar na janela de alunos todos os alunos
selecionados com cor azul claro.

Cursos "Marcados"
Quando selecionar um aluno na janela de alunos, poderá visualizar na janela de cursos todos os cursos
do aluno, selecionados com cor azul claro.

Remover cursos marcados
Apaga todos os cursos marcados.

Remover alunos marcados
Apaga todos os alunos marcados.

Retirar todas as seleções
Apaga todos os itens marcados, cursos e professores.

Atribuir alunos selecionados
Quando seleciona um curso, esta opção atribui todos os alunos marcados ao curso.

Atribuir cursos selecionados
Quando seleciona um aluno, esta opção atribui todos os cursos marcados ao aluno.

Apagar atribuição de cursos
Quando seleciona um curso, esta opção vai apagar todos os alunos atribuidos ao curso.

Apagar atribuição de alunos
Quando seleciona um aluno, esta opção vai apagar todos os cursos atribuidos ao aluno.

Nota: Menu de Contexto
Algumas destas opções só estão disponíveis no menu de contexto, na janela de cursos ou na janela de
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alunos.

2.5.5 Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas tem as seguintes funções.

Selecionar Ano/Nivel
Pode filtrar a visualização a um determinado nível de ensino.

Selecionar Turma
Pode filtrar a visualização de cursos e alunos a uma determinada turma. A seleção da turma submete-
se à seleção anterior do nível de ensino.

Ajustar largura da janela
Esta função ajusta a dimensão da janela para todas as colunas serem visualizadas.

Atribuir Cursos/Alunos selecionados
Todos os cursos selecionados serão atribuídos ao aluno selecionado.

Apagar curso atribuído aos alunos
Os cursos atribuídos ao aluno são apagados.

Cancelar curso
Esta função apenas é possível com o módulo cursos e é descrito mais à frente.

Criar cursos paralelos
Esta função existe apenas no módulo cursos e é descrito mais à frente.
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Procurar
Ao clicar neste botão, a janela de "Procurar" abre-se e pode introduzir o texto de pesquisa que desejar.
Clique no botão <Procurar seguinte> e o Untis procura na coluna selecionada o texto introduzido.

Importar aulas
Esta função abre a janela de aulas . Se filtrou a visualização a uma determinada turma a janela de aulas
dessa turma abre automaticamente.

Na janela de aulas pode selecionar a aula e depois clicar no botão < Importar aulas como curso >.

Apagar Aulas
Esta função permite apagar um curso da janela de cursos. Estes cursos não serão visualizados na lista
de cursos disponíveis para atribuir alunos. Esta função pode ser útil para quando, por exemplo, um
curso passa a ser para todos os alunos da turma e não apenas como opção para alguns poderem
escolher.

Fixar
Se este botão estiver ativo, a janela de  Atribuir Alunos-Cursosdeixará de estar sincronizada com as
outras janelas e deixará de responder sempre que clique noutro aluno ou noutra aula.

2.6 Cursos Simultâneos (Junções)

Contudo, quando existem muitos cursos, o número de horas semanais excede o número de tempos
letivos da grelha semanal, o que tornaria impossível a colocação de todos os cursos nos horários. Isto
pode acontecer, quando os alunos têm uma grande liberdade de escolha. Quando assim é, vai chegar o
momento em que tem de tomar a decisão de quais são os cursos que vão ser colocados em simultâneo
no sentido de tornar possível a colocação de todos os cursos e melhorar a qualidade dos mesmos.

Com o módulo de horários-alunos tem de ser você próprio a indicar que cursos devem ser colocados em
simultâneo.
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Nota: Módulo Cursos
É aqui que o módulo cursos entra, uma vez que desempenha exatamente esta tarefa, determinando
quais os cursos que são colocados em silumtâneo.Veja o módulo Cursos .

Aulas em Simultâneo

Pode aceder a esta janela no menu 'Aulas-Cursos | Acasalar Cursos | Aulas em Simultâneo'.

A janela de Aulas em Simultâneo é igual à janela de sequência de aulas que utiliza habitualmente.
Numa linha vazia, coloque o número da aula que quer colocar em simultâneo, faça "Adiconar" e coloque
o nº da aula do segundo curso e novamente"Adicionar".
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O grupo C13_1 inclui por exemplo, as aulas número 14, 15 e 115 que devem ficar em simultâneo
apenas em 2 TLs semanais.

A janela de detalhes em baixo, mostra-lhe mais informação sobre o grupo (no exemplo, as aulas têm 4
TLs semanais, como pode ver na janela de detalhes, embora pretenda apenas 2 TLs em simultâneo).

Durante a Otimização de horários os cursos referidos anteriormente irão ser colocados em simultâneo à
mesma hora. Durante a segunda fase da otimização automática, os horários dos alunos vão ser
melhorados através das trocas apenas das aulas simples (cursos individuais).

Nota: Aulas em Simultâneo em vez de acasalamentos
Pode ser tentado a introduzir os cursos em simultâneo como aulas acasaladas . Nós recomendamos
que não o faça, uma vez que pode conduzir a grandes constrangimentos na otimização.

Se já criou acasalamentos nas aulas, ainda pode converte-los automaticamente a cursos em
simultâneo (selecione as aulas acasaladas com o símbolo "m" (marcado) e depois no menu 'Ficheiro |
Funções de Ajuda | Transformar Acasal. em Seq. Aulas'.
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2.7 Interativo

As escolhas dos alunos, também são obviamente tidas em consideração no Interativo . Se uma aula for
um curso para escolha dos alunos, irá ver todos os alunos que fazem parte do curso diretamente aqui
no interativo.

Contudo, pode ocultar esta visualização dos alunos, desativando a opção "Mostrar alunos" nas
"Configurações" da janela interativo.

Poderá ver no interativo com muita frequência um ' &' nas linhas das turmas, isto significa que há aulas
em simultâneo com diferentes alunos a essa hora .

Modo acasalamento

Pode editar várias aulas de um Acasalamento (junção de cursos) ao mesmo tempo, na janela de
interativo,introduzindo para isso o nome do acasalamento (junção de cursos) no campo de "Aula Ativa"
ou ativando a opção 'Interativo: modo acasalamento' nas configurações do interativo e depois
selecionando uma aula do acasalamento.
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Isto vai ativar todo o acasalamento em vez de apenas uma só aula, e irá ver todas as aulas que
pertencem ao acasalamento. Se a mesma turma fizer parte de várias aulas apenas será apresentada
uma vez.

As funções do interativo <Colocar aula> e <Apagar Aula> afeta todas as aulas do acasalamento, ou
seja, todas as aulas do acasalamento podem ser colocadas ou apagadas de uma só vez.

Nota: Acasalamento atual
Quando um acasalamento é apresentado na janela de detalhes pode editar esse acasalamento por
duplo-clique no nome do acasalamento.

2.8 Otimização de horários

O módulo de horários-alunos melhora bastante com a otimização automática, adicionando os seguintes
items:

 Turmas 

As Aulas para alunos diferentes podem ocorrer na turma à mesma hora, se os alunos forem atribuídos a
uma determinada aula o Untis vai, ele próprio, decidir quais as aulas que podem ficar colocadas em
simultâneo.

 Horários-Alunos 

Quase todos os pontos que se aplicam aos horários das turmas, também são tidos em consideração
na otimização de horários de alunos. Os parâmetros (por ex. Intervalo de Almoço Min/Máx, TL por dia,
etc) são tidos em consideração nos alunos da turma.

As ponderações vêm também das turmas. Contudo, um aluno não tem ponderações tão elevadas como
uma turma. Quantos mais alunos pertencerem ao curso,maior será o peso da ponderação.

 Condições: Junções (acasalamento) 

A primieira fase da otimização é a da colocação nos horários.

A otimização com permutas nos horários é a fase seguinte, onde as aulas são alteradas e trocadas nos
horários das turmas para melhorar a sua qualidade e assegurar o cumprimento das ponderações e
parâmetros introduzidos.

As aulas com Junções (acasalamentos)são colocadas ao mesmo tempo durante a otimização. Na
segunda fase da otimização estas junções (acasalamentos de cursos) podem ser alteradas e trocadas
nos horários de forma independente umas das outras.

2.9 Diagnóstico

O diagnóstico para os alunos, está no item "Alunos" do separador "Horários", Furos, intervalos de
almoço demasiado curto ou demasiado longos.
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2.10 Horários

Quando usa o módulo de horários-alunos o menu Horários tem um formato próprio para os horários dos
alunos, e abre o horários de um aluno.

Nota: Horários de Alunos
Tal como os horários para os outros elementos, também pode configurar o horários como entender e
criar o seu próprio formato de horário .

Curso-alunos como lupa

A janela de detalhes da janela Atribuir Cursos-alunos pode também servir de lupa quando visualizar os
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horários de alunos. Reduza o tamanho da janela de "Atribuir Cursos-alunos" para apenas ver a janela de
detalhes e coloque-a ao lado do horário de um aluno. Se agora, mudar o horário de um aluno para outro,
irá ver os cursos escolhidos pelo aluno na janela de detalhes.

Se clicar numa aula do horário, a janela de detalhes irá apresentar todos os alunos desse curso a essa
hora.
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Tal como todos os horários, os horários de alunos podem também obviamente ser imprimidos ou
exportados no formato HTML.

2.11 Listagens de cursos-alunos

Existem bastantes listagens que pode imprimir e a grande maioria também exportar em formato HTML.

Estas listagens podem ser retiradas diretamente a partir da janela de Atribuir alunos-cursos através do
botão de <Imprimir> ou <Preparar Página> da barra de ferramentas principal.

Depois de clicar num desses botões na janela de impressão pode obter vários tipos de listagens.
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Tipos de listagens disponíveis:

· Lista Cursos-Alunos
· Lista Alunos-Cursos:
· Cursos
· Alunos
· Alunos: Cursos
· Cursos: Alunos
· Alunos/Acasalamentos
· Colisões (Alunos)
· Tabela: Alunos-Cursos

Na janela de impressão, no
botão configurar pode definir o tipo de letra e as margens da folha na sua listagem. A listagem pode ser
filtrada por alunos ou por cursos.

Se os cursos tiverem de ser divididos por várias linhas de aulas durante a geração dos horários (por
ex.uma linha de 2 TLs e outra de 4 TLs da mesma disciplina para poder dizer que a aula de 2TLs deve
ficar à tarde), os nomes das disciplinas desses cursos vão sair repetidas na listagem.

Quando vários cursos têm o mesmo nome que a turma a opção "Apagar Disciplinas Duplicadas" resolve
o problema das disciplinas repetidas na impressão.

Pode indicar o que quer imprimir no nome do aluno ou do professor no botão "cabeçalho". Por defeito
são imprimidos os códigos destes elementos, contudo, pode alterar e imprimir por exemplo os nomes
dos alunos em vez dos códigos'.

2.11.1 Listagem de cursos-alunos

Imprime uma lista de cursos com os seus alunos.
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2.11.2 Listagem de Alunos-Cursos

Esta listagem imprime as aulas de cada aluno selecionado.

Atenção que por defeito estas aulas foram criadas das aulas das turmas (aulas que são frequentadas
por todos os alunos da turma) e os cursos dos alunos.

2.11.3 Listagem de Cursos

Listagem de todos os cursos com todas as colunas da jenala de "Atribuir Alunos-Cursos".
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2.11.4 Listagem de Alunos

A listagem de alunos imprime os alunos com todos os campos da janela de "Atribuir Alunos-Cursos".

2.11.5 Alunos Cursos

Imprime os cursos para cada aluno selecionado em formato compacto.

Esta listagem imprime os cursos atribuídos a cada aluno. Ao contrário da listagem de alunos-cursos,
vários cursos saem numa única linha..

Pode indicar o número máximo de cursos numa só linha no botão de <Detalhes>.
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2.11.6 Cursos Alunos

Imprime os alunos para cada curso selecionado em formato compacto.

Esta listagem imprime os alunos atribuídos a cada curso. Ao contrário da listagem de cursos-alunos,
vários alunos saem numa única linha..

Pode indicar o número máximo de alunos numa só linha no botão de <Detalhes>.

2.11.7 Alunos/Acasalamentos

A listagem de alunos/acasalamentos contém os alunos nas linhas e os acasalamentos nas colunas.
Os campos têm os cursos.
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2.11.8 Alunos/Colisões

A lista apresenta todos os alunos com colisões de cursos.

Esta lista tem uma estrutura idêntica à lista de "Alunos-Cursos" com as colisões de cursos.

Uma colisão de cursos acontece quando 2 cursos atribuídos a um aluno estão no mesmo
acasalamento, e vão ser colocados à mesma hora.

Todos os cursos atribuídos a cada aluno saem na impressão, com os cursos que estão em colisão uns
com os outros entre parêntesis, como por ex. (M1/CH1) o que significa que os dois cursos estão no
mesmo acasalamento.

2.11.9 Curso/Nº de alunos

Esta listagem tem o número de alunos por curso, bem como quantos masculinos e femininos.



32

2.11.10 Tabela: Alunos-Cursos

A listagem dá-lhe uma visão global dos cursos e alunos.

Esta lista mostra-lhe que alunos frequentam que cursos. Cada aluno e cada curso, estão em contraste
numa tabela. Se um aluno frequenta um determinado curso, então aparece o número '1' na interceção
da linha do aluno com a coluna do curso.
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2.12 Alterar Ano Letivo

O Untis ajuda-o a alterar o ano letivo, com uma ferramenta que facilmente transfere os alunos para a
turma seguinte e permite-lhe escolher a atribuição dos cursos, mantendo ou alterando.

· Transferir alunos
· Transferir cursos

Selecione "Aulas-Cursos | Alteração do ano letivo" para abrir uma janela do mesmo
nome.
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A janela tem 4 partes. A parte de cima é onde pode selecionar as turmas. A parte central apresenta os
cursos das turmas selecionadas à esquerda e os alunos dessas turmas à direita, enquanto a parte de
baixo mostra detalhes do curso selecionado.

Nota: Executar alteração
As alterações não são logo executadas imediatamente, tem de clicar em <OK>, ou se desejar cancelar
no botão <Cancelar>.

Depois de terminar com <OK> para os dados serem atualizados, deve fechar e abrir novamente a
janela.

2.12.1 Transferir alunos

Basicamente podem acontecer três coisas a um aluno na escola:

O aluno permanece na mesma turma
Neste caso, não precisa de fazer nada no Untis.

O aluno muda de escola
Neste caso, selecione o aluno e clique no botão <Aulas: Apagar Aluno>. O aluno será apagado dos
dados base.

O aluno muda de uma turma para a seguinte



Horários por Alunos 35

Selecione "Turma ano anterior" e a nova turma e clique no botão <Passar aluno para outra turma>.

Nota: Várias turmas Níveis/Anos
Se desejar fazer a alteração do ano letivo para várias turmas ou anos de escolaridade, comece sempre
pelo ano de escolaridade mais alto e vá trabalhando até ao nível mais baixo.

A figura mostra-lhe a seguinte situação:

Todos os alunos da turma 3º ano, deixaram a escola, exceto o aluno Aladino, que vai continuar na
turma 3º ano.

Todos os alunos da turma 2º ano são transferidos para a turma 3º ano, exceto os alunos Messi e
Ronaldo. pois Messi vai repetir o ano (fica na turma 2º ano) e Ronaldo vai sair da escola.

Dica: Seleção com o cursor
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Pode selecionar vários alunos de uma só vez com o cursor do rato e depois ou apagar ou transferir-los.

2.12.2 Transferir cursos

Tal, como nos alunos, existem três maneiras de fazer isto:

O curso vai continuar a existir na mesma turma, no novo ano letivo
Neste caso, não precisa de fazer nada no Untis.

O curso é transferido
Neste caso, o curso é trasnferido para outra turma e deixa de existir na antiga.

O curso é copiado.
O curso mantém-se nessa trurma, mas também vai existir noutras turmas no novo ano letivo.

A figura abaixo mostra-lhe a seguinte situação:

O curso Alg1 foi copiado, isto é, agora também vai existir na turma 1ºB e 2ºB. Os alunos que tiveram
Alg1 no corrente ano letivo vão ser transferidos para a turma 2º ano,

O curso Bio2 será transferido, ou seja, vai apenas ser lecionado na turma 3ºC e neste caso os alunos
continuam atribuídos ao curso que foi transferido.
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Nota: O mesmo nome de disciplina em diferentes turmas níveis/anos
Se definir a mesma disciplina para cursos de diferentes turmas Níveis/anos, os cursos mantêm os
alunos atribuídos no próximo ano letivo, mesmo que o professor seja outro diferente.

3 Módulo Curso

O módulo curso tem todas as funcionalidades do módulo horários-alunos, tais como criar alunos e
cursos e atribuir cursos através da janela Atribuir cursos-alunos .

Poderá encontrar as funções deste módulo, no menu "Aulas Cursos"

Relativamente ao módulo cursosv amos abordar os seguintes assuntos:

· Introduzir dados
· Atribuir cursos
· Otimização de cursos

As funções sobre marcação de Exames fica para mais tarde.

3.1 Introduzir dados

Os dados mais importantes são:

· Alunos
· Cursos
· Cursos e cursos alternativos)Cursos simultâneos (acasalamentos)

3.1.1 Alunos

A introdução dos dados dos alunos é feita em ' Dados | Alunos | Dados Base ', conforme referido
anteriormente no módulo ' Horários-Alunos '.

Assim, iremos apenas abordar as funcionalidades que dizem respeito ao módulo "Cursos":

O Código de otimização

Além de todas as funcionalidades, este módulo tem uma outra referente aos dados dos alunos "Código
de Otimização". Pode utilizar este campo Otimização de cursos para determinar que alunos podem, se
for possível, ser colocados em cursos paralelos ou não serem colocados nos mesmos cursos paralelos.
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Introduza o mesmo número entre (0-9) para todos os alunos que podem ser colocados no mesmo curso
paralelo. Isto permite-lhe manter os alunos na turma quase como anteriormente..

Os códigos entre (A-Z) tem o efeito contrário,ou seja, os alunos com o mesmo código são colocados
em cursos paralelos diferentes, sempre que possível.

3.1.2 Cursos

A definição e como criar cursos já foi referido anteriomente no módulo Horários-Alunos '. Veja o capítulo
"Introduzir cursos" para mais informação.

Cursos paralelos ou cursos equivalentes, são por exemplo, quando existem 3 cursos da mesma
disciplina, em que tanto faz o aluno estar num como noutro, é o caso por exe de biologia prática bio1 ,
bio2 e bio3 ou bio01 , bio02 e bio03 .

Nota: Cursos equivalentes
O algoritmo da otimização reconhece os cursos equivalentes com base nos nomes idênticos das
disciplinas (seguido de um número)

Pode ver quais os cursos possíveis na janela de Atribuir Curos-Alunos .

 Atribuir Cursos-Alunos 

Quando o módulo "Cursos" é utilizado a janela da esquerda, a janela de cursos, tem uma coluna
adicional "Opções" que lhe mostra o número de vezes que o curso já foi atribuído.
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Também existem outros campos, como o de 'Nº Mín.' (número mínimo de alunos) e 'Nº Máx.' (número
máximo de alunos) . Durante a otimização de cursos, o Untis tenta respeitar o número mínimo e
máximo de alunos nos cursos.

Se desejar colocar o número de alunos, basta clicar nos respetivos campos e introduzir os valores.
Alternativamente, pode introduzir estes valores diretamente nas aulas (em 'Iniciar' 'Turmas | Aulas' nos
campos Max alunos e Mín Alunos).

3.1.3 Cursos

Sem cursos alternativos

Se só tiver o módulo Horários-Alunos, os cursos de cada aluno têm de ja estar atribuídos, ou seja, não
é possível criar cursos alternativos, uma vez que apenas pode indicar se o curso foi atribuído ou não.
Este procedimento foi já descrito anteriormente no capítulo Atribuir Cursos-Alunos em módulo Horários-
Alunos .

Com cursos alternativos

Contudo, em muitos casos, os alunos podem escolher entre vários cursos alternativos (idênticos) e a
decisão sobre qual atribuir, não tem obrigatoriamente de ser feita pelo aluno ou por quem fizer os
horários. A decisão sobre a atribuição de cursos só é feita pela otimização de cursos.

Neste caso, temos de indicar muito claramete quais são os cursos alternativos. Ver capítuo Opções:
Alunos Cursos que descreve como pode criar os cursos alterativos para os cursos já existentes.

3.1.4 Cursos simultâneos (junções)

Os cursos que tiverem de ser colocados nos horários à mesma hora, são chamados de "Cursos
Simultâneos" (junções ou acasalamentos de cursos são termos por vezes também utilizados).
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 Junções = acasalamentos = cursos simultâneos 

No módulo de 'Horários- Alunos", os cursos simultâneos são juntos no Untis formando Junções . As
junções no módulo "Cursos" não são mais do que cursos em simultâneo acasalados automaticamente
pelo Untis.

O módulo "Cursos" tem uma ferramenta para este tipo de trabalho Acasalar Cursos .

Pode ver os cursos existentes em linhas e os acasalamentos existentes em colunas. As células
indicam que cursos estão acasalados uns com os outros.

A janela de Acasalar cursosserá descrita e apresentada mais adiante.

3.2 Ferramentas

Mais à frente apresenteremos em detalhe as janelas e funcionalidadesdo módulo "Cursos". As
ferramentas seguintes estão disponíveis:

· Atribuir Cursos-Alunos para o módulo cursos
· Tabela: Alunos-Cursos
· Opções: Cursos-Alunos
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· Tabela: Cursos-Alunos
· Tabela: Acasalar Cursos

3.2.1 Atribuir Cursos-Alunos

A maioria das funcionalidades da janela "Atribuir Cursos-Alunos" já foi descrita no capítulo com o
mesmo nome  no módulo Horários-Alunos .

O módulo cursos, tem a opção para criar cursos paralelos e Apagar cursos.

3.2.1.1 Criar cursos paralelos

Pode acontecer em determinadas situações que tenha de oferecer uma disciplina em forma de vários
cursos em paralelo devido, por exemplo, a um grande número de inscrições num curso (ou, para ser
mais exato numa disciplina).

Utilize o botão <Criar cursos paralelos> na janela de "Atribuir cursos-alunos" para criar os seus cursos
paralelos. Esta função abre-lhe uma janela do mesmo nome, com o atual número de alunos e o número
máximo de alunos permitido nos cursos selecionados e onde tem uma proposta na coluna "Novos
Cursos" com o número de cursos paralelos que podem ser criados. Pode obviamente alterar a proposta
como desejar.

No exemplo anterior é feita uma proposta de criar um novo curso paralelo para a disciplina INF. Com 49
alunos atribuídos onde apenas podem estar 25, será necessário criar um outro curso para os restantes
alunos.

Nota: Copiar cursos paralelos para os cursos
Se ativar a opção 'Acrescentar novos cursos às escolhas dos alunos' os novos crusos paralelos criados
serão imediatamente acrescentados aos cursos do respetivo aluno.
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3.2.1.2 Cancelar um curso

Apagar um curso, caso deseje apagá-lo da lista de cursos, pode ser feito através do botão da barra de
ferramentas <Cancelar curso> (sem apagar toda a aula), deve primeiro introduzir um ou mais cursos
alternativos ou cursos de reserva na janela de "Atribuir Alunos-Cursos". Nestes casos, o Untis irá
passar todos os alunos que estavam atribuídos ao curso cancelado para o curso de reserva introduzido
primeiro.

Nota: Cancelar cursos de reserva
Se existirem já criados outros cursos de reserva, pode também cancelar o primeiro curso de reserva e
depois o segundo e assim adiante.

Tecnicamente, este curso será apenas ignorado e não apagado de facto. Se desejar que este curso
fique novamente disponível desative a opção "Ignorar" na janela de aulas.

3.2.2 Opções: Alunos-Cursos

A janela de "Alunos: Opções de cursos" é utilizada para atribuir os cursos aos alunos. A grande
diferença em relação à janela de "Atribuir cursos-alunos" é que também pode criar aqui cursos
alternativos (equivalentes). Não é absolutamente obrigatório indicar exatamente quais os cursos
alterantivos é que o aluno vaifrequentar.

A janela é constituída por uma janela à esquerda (cursos atribuídos ao aluno), uma janela à direita
(cursos existentes na turma) e a janela de detalhes em baixo.

Nota: Escolher a turma
Utilize a caixa de seleção em cima, do lado esquerdo, para escolher a turma desejada. A janela
esquerda apenas lhevai mostrar os alunos da turma, e apenas os cursos que pertencem a essa turma
estão disponíveis para serem atribuídos aos alunos.
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Lista de Cursos

A lista de cursos mostra todos os cursos disponíveis para o aluno selecionado, com a turma do aluno a
determinar quais são os cursos disponíveis. Todos os cursos possíveis de serem atribuídos ao aluno, ou
seja, que não entram em conflito com outros que o aluno já tenha, estão assinalados a verde.

Pode também, filtrar a lista de cursos por qualquer coluna para tornar a seleção dos cursos mais fácil.

Janela de Atribuir Cursos-Alunos

Cada linha da janela dos cursos representa um curso atribuído ao aluno. Pode na parte superior da
janela selecionar os alunos desejados para ver, atribuir ou alterar os seus cursos individualmente.

Os cursos já atribuídos ao aluno, aparecem na coluna "Escolhidos" com o nome das respetivas
disciplinas. Pode visualizar outros possíveis cursos na janela da direita Atribuir cursos-alunos . As
outras colunas apresentam possíveis cursos alternativos ao curso selecionado. Cursos favoráveis e
possíveis, sem colisões ou impedimentos estão assinalados a verde, os outros estão assinalados a
vermelho. A sequência dos cursos alternativos não é relevante.

Pode introduzir um ou vários códigos na sua escolha para cada curso na coluna 'Cod Est'. Estes
códigos permitem imprimir apenas os dados desejados em vez de os imprimir a todos.
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Janela de detalhes

A janela de detalhes, da janela de cursos apresenta outros dados do curso selecionado, como por
exemplo, o professor, TLs semanais, ou Acasalamentos aos quais esse curso pertence. Mais, poderá
ver na coluna"Erros" informação que adverte para escolhas de cursos pouco recomendáveis.

Existem duas razões para serem más escolhas:

1. O curso está no mesmo acasalamento que outro curso que também foi atribuído ao aluno.

2. O curso tem o mesmo número divisório  que outro curso também já atribuído ao aluno.

Funções

Pode realizar as seguintes funções:

· Atribuir cursos e cursos alternativos
· Selecionar cursos a partir dos cursos alternativos
· Criar cursos de reserva
· Indicar prioridades
· Combinações dos cursos selecionados

3.2.2.1 Atribuir cursos

Antes de mais, deve selecionar uma linha vazia na janela de cursos para ser atribuído um curso. Agora
faça um duplo-clique na janela da direita, sobre o curso que desja adicionar.

Dica: Próxima linha
Ativando a opção 'Passar o cursor para nova linha' quando introduzir um curso, o cursor do rato salta
automaticamente para uma nova linha vazia.
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Atribuir um curso alternativo ao curso já atribuído

Pode introduzir cursos alternativos para curso já escolhido, quer por duplo-clique sobre o curso
desejado, ou selecionando um ou mais cursos com o rato e depois clicando na seta azul apontada para
a esquerda, ou ainda, por drag&drop arrastando os cursos para a janela da esquerda..

Nota: Com atribuição de cursos paralelos
Ativando a opção 'Atribuição de cursos paralelos' qualquer curso paralelo será transferido para a janela
de cursos automaticamente. Os cursos paralelos, ou seja, cursos com a mesma disciplina podem ser
automaticamente reconhecidos pelo nome das disciplinas iguais (que pode ser complementada no fim
por um número, porex. Bio01, Bio02 e Bio03).

Se desejar acrescentar mais cursos, pode faze-lo na última linha vazia.

Apagar um curso alternativo da lista

Se desejar apagar um curso alternativo já atribuído, pode selecionar esse curso e depois clicar na seta
azul apontada para a direita, ou por drag&drop arrastar o curso para a janela de cursos. Pode apagar
todos os cursos da mesma forma.

Adicionar um curso como curso alternativo a todos os cursos similares
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Contudo, se fizer a atribuição para apenas um aluno e usar a dupla seta azul apontada para a esquerda,
os cursos selecionados serão adicionados não apenas ao aluno selecionado mas também a todos os
outros alunos que tenham os mesmos cursos. Os cursos alternativos considerados, são os que tiverem
os mesmos cursos alternativos, com os mesmos números divisórios que os cursos atribuídos.

Nota:
Se a janela tiver ativo o filtro para apenas uma determinada turma, os novos cursos alternativos serão
apenas atribuídos aos alunos da turma.

Apagar todos os cursos

Esta funcionalidade apaga os cursos atribuídos a todos os alunos da turma(s).

Aviso:
Esta função não apaga apenas todos os cursos alternativos  atribuídos,  como também todos os  cursos.
Isto significa que, os alunos da turma selecionada ficam sem cursos atribuídos.

3.2.2.2 Selecionar um curso alternativo

Nem sempre é necessário escolher um curso alternativo. A otimização de cursos pode
automaticamente determinar os cursos compatíveis. Contudo, pode obviamente manualmente fazer as
escolhas de cursos alternativos manualmente.

Atribuir um curso (a um aluno)

Para selecionar um curso alternativo, ou seja, atribuir um curso alternativo a um aluno, basta fazer
duplo-clique no curso alternativo desejado (na janela de cursos). Este curso será acrescentada aos
cursos do aluno, na coluna "Escolhas" .

Alternativamente, pode fazer a atribuição de cursos, utilizando o botão correspondente da barra de
ferramentas depois de selecionar o curso desejado.
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No exemplo, o curso d3 foi adicionado com duplo-clique. Com este curso atribuído, os cursos g2 e k1 já
não podem ser atribuídos sem causar colisões, uma vez que estão todos no mesmo acasalamento
(cursos em sumultâneo).

Nota: Atribuir cursos não recomendados
Pode também atribuir cursos identificados pelo Untis, como menos recomendados, que são os
assinalados com cor vemelha, desde que confirme a sua escolha no botão <OK>.

Apagar os cursos atribuídos

Se desejar apagar um curso atribuído, faça duplo-clique sobre o curso desejado na coluna "Escolhas"
ou utilize o botão apropriado da barra de ferramentas.

Tenha em atenção que apenas pode apagar um curso atribuído, caso mais do que um curso alternativo
já tenha sido atribuído na janela de cursos.

Fixar cursos atribuídos

Durante a otimização de cursos podem ser atribuídos novos cursos. Caso, não queira que os cursos
atribuídos sejam alterados, pode fixá-los. Os cursos fixos estão assinalados com um *.
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A figura anterior mostra-lhe a seguinte situação:

· Cursos nas linhas 1, 2, 7 e 10 foram introduzidos automaticamente, uma vez que não têm cursos
alternativos.

· Cursos nas linhas 3-5 foram selecionados e "Fixados".
· Para cada curso da linha 6 e 9 existe apenas uma opção de "acasalamentos" livre.
· Pode fazer uma escolha na linha 8 entre k1 e k2.

3.2.2.3 Cursos de Reserva

Os alunos podem, por vezes, fazer escolhas iniciais, caso mais tarde seja necessário que eles
indiquem um ou mais cursos de reserva para todos os cursos (ou para aqueles que já sabe de ante-mão
que vão ter muitas inscrições). Uma vez feita a escolha pode ver, pelo número de alunos da cada curso,
quais os cursos que devem ser oferecidos com maior frequência e quais os cursos que podem ser
cancelados.

Se desejar introduzir cursos de reserva, clique com o botão direito do rato, no cabeçalho da coluna
'Cursos Alternativos' na janela da esquerda, da janela Alunos: Cursos atribuídos . Isto irá alterar a
visualização para verificar os cursos de reserva e poder introduzir os cursos de reserva da mesma forma
que se introduzem os cursos alternativos.

Se um curso para o qual foi criado um curso de reserva for, depois cancelado, o curso de reserva será
então automaticamente atribuído a todos os alunos que estavam inscritos no curso cancelado.
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3.2.2.4 Prioridade (cursos alternativos)

Se um aluno tiver preferência por um ou outro curso alternativo, pode utilizar esta função através do
botão <Prioridade (1-3)>.

Para alterar a prioridade de um curso selecione-o e depois clique neste botão. Isto diminui a prioridade
do curso, ou seja, por exemplo, se o curso tiver uma prioridade 1, irá passar para uma prioridade 2. O
valor está indicado depois do nome da disciplina. Clicando novamente no botão <Prioridade (1-3)> o
valor passará para3 e da próxima vez que clicar no botão passará a 1 novamente.

Logo que altere a prioridade de um curso, a prioridade de todos os cursos ficará visível atrás dos nomes
dos cursos. Se todos os cursos tiverem a mesma prioridade, não será indicada qualquer prioridade.
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No exemplo anterior o aluno Oban preferia ter o curso d2 enquanto os cursos d1 é apenas considerado
como uma alternativa.

3.2.2.5 Proposta: Cursos compatíveis

Clicando no botão <Proposta: Cursos compatíveis> abre-se uma janela com 'Possíveis combinações de
cursos' ou seja, todos os cursos que são possíveis de atribuir ao aluno (nas colunas).

Todos os cursos passíveis de serem atribuídos ao aluno e que não resultem numa colisão são aqui
apresentados. Os cursos estão assinalados com cores diferentes segundo o número de alunos já
atribuídos. Os cursos a vermelho significam que o número máximo de alunos definido, já foi
ultrapassado.

Os cursos estão ordenados na janela de tal forma que as combinações apresentadas em primeiro lugar
distribuem melhor os alunos pelos cursos paralelos existentes do que os apresentados no fim da janela.

Se desejar aceitar um destes cursos alternativos basta clicar na linha desejada e depois em <OK>.
Desta forma atribui o curso selecionado ao aluno.
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3.2.2.6 Copiar os cursos atribuídos

Pode copiar os cursos atribuídos aos alunos de um período para outro, através do botão <Copiar para o
Período> da barra de ferramentas da janela de <Alunos: Cursos Atribuídos>.

Podem copiar-se os cursos de um ou de todos os alunos de uma só vez. No caso de copiar de todos
os alunos deve ativar primeiro a opção <Copiar todas as escolhas de cursos> que está disponível na
janela <Copiar para o Período>.
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3.2.3 Cursos-Alunos Atribuídos

A janela de "Cursos-Alunos Atribuídos" consiste em duas partes: A lista de alunos na parte superior e
os detalhes do curso na parte de baixo.



Módulo Curso 53

Lista de Alunos

A lista de alunos apresenta todos os alunos inscritos no curso selecionado e que têm este curso
atribuído nas suas escolhas.

Nota: Cursos alternativos
Se a opção de "Cursos Alternativos" estiver ativada, todos os alunos de cursos alternativo a esse
também são visualizados na lista de alunos.
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Além dos nomes dos alunos a janela, mostra-lhe também as suas turmas Código Estatístico e qualquer
curso alternativo a esse curso.

Códigos Estatísticos

Pode introduzir um ou mais códigos estatísticos na coluna 'Est-1' de cada aluno. Estes códigos
Estatísticos desempenham um papel importante na atribuição e marcação de exames .

Janela de detalhes

A janela de detalhes apresenta-lhe mais dados sobre o curso selecionado em cima, tais como o
professor, TLs semanais, ou o acasalamento ao qual o curso pertence. Pode ainda também ver os
"Erros", ou seja, os cursos selecionados para um aluno, mas que pertencem ao mesmo acasalamento.

Escolher um Curso Alternativo

Esta funcionalidade permite-lhe escolher um curso alternativo a um qualquer curso, ou seja, atribuir
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outro curso ao aluno. Basta selecionar o curso desejado e depois clicar neste botão.
Pode também atribuir o curso por duplo-clique.

Fixar os cursos já atribuídos

Pode utilizar esta funcionalidade para fixar os cursos já atribuídos, para que durante a otimização de
cursosestes não sejam alterados.

3.2.4 Tabela: Cursos-Alunos

A "Tabela de Cursos-Alunos" como o seu nome indica, permite-lhe ver genericamente quais os cursos
que foram escolhidos por que alunos ou que cursos aparecem nas escolhas dos vários alunos.

Nesta janela temos os alunos (nas colunas) e os cursos (nas linhas) onde a interceção de cada mostra-
lhe os cursos atribuídos a que alunos.

O número que aparece na célula de interceção indica a ordem de escolha dos cursos do aluno. Se um
aluno tiver vários cursos com o mesmo número, isso significa que são cursos alternativos.

Um "X" na célula de interceção significa que o curso foi escolhido pelo aluno dessa coluna, ou que foi
atribuído ao aluno. Estas células também estão coloridas de azul.

Os cursos alternativos estão coloridos de verde ou de vermelhor conforme seja um curso favorável ou
"desfavorável" nas escolhas do aluno.
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A janela de detalhes em baixo, apresenta-lhe diversas informações adicionais sobre o curso onde
colocou o cursor, como por exemplo, códigos estatísticos, ou o acasalamento ao qual pertence o
curso. Mais, pode também ver se o curso escolhido irá provocar "Erros" nos cursos escolhidos pelo
aluno (por ex. se escolheu 2 cursos do mesmo acasalamento).

A tabela apresenta genericamente todos os alunos e todos os cursos. Contudo, pode utilizar os filtros
"Nível de Ensino" ou "Turma" bem como as opções 'Só alunos com disciplinas não colocadas' para
restringir os alunos e os cursos visualizados.

3.2.4.1 Funções da Tabela: Cursos-Alunos

Nesta janela, estão disponíveis as seguintes funções:
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Atribuir curso

Utilize este botão (ou faça duplo-clique na célula desejada) para atribuir um curso alternativo a um curso
já atribuído ou para alterar os cursos atribuídos. Se ativar a opção 'Permitir uma nova escolha de
disciplinas' pode também utilizar este botão para transformar disciplinas em novos cursos.

Apagar atribuição

Da mesma forma que na função anterior, pode utilizar este botão (ou fazer duplo-clique na célula
desejada) para apagar a atribuição de um curso a um aluno. Contudo, os cursos existentes não podem
ser apagados.

Optim. Atribuição de alunos

Também pode atribuir os cursos aos alunos de forma automática. Tem aqui a opção de selecionar os
alunos por nível/ano, turma ou individualmente cada aluno.

Esta otimização irá apenas atribuir aos alunos, cursos que não provoquem colisões ou
incompatibilidades e vai tentar distribuir os alunos equitativamente pelos cursos existentes.

Filtro

Utilize esta função para restringir os alunos visualizados aos que apenas estão inscritos nesse curso.
Se ativar o filtro e clicar por exemplo no curso bio2 , apenas irá visualizar os alunos atribuídos ao curso
bio2 como curso alternativo.

Atualizar

Esta função permite-lhe atualizar os dados da janela, por exemplo, depois de fazer alterações nos
dados base.

Configurações

A janela de configurações, permite-lhe ativar 2 opções: " Permitir uma nova escolha de disciplinas" e
"Nome dos alunos vertical".

3.2.5 Janela "Acasalar Cursos"

A janela de "Acasalar Cursos" mostra-lhe quais os cursos que estão colocados no mesmo
acasalamento e também serve para criar/alterar esses mesmos cursos dos acasalamentos.
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A janela apresenta os acasalamentos na vertical (em colunas) e os cursos na horizontal (em linhas).
Um curso que tenha sido atribuído num determinado acasalamento, a célula na interceção tem um 'X' e
está colorido de azul ou de vermelho. O azul significa que o curso não tem colisão com outros cursos
do acasalamento, (ou seja, cada professor e cada aluno apenas consta num curso do acasalamento),.
O vermelho mostra-lhe que esse curso está em colisão com outro curso do acasalamento.

Uma célula branca indica que o curso não pode ou não deve ser atribuído ao acasalamento,
representado pela coluna. É o caso por ex. de quando já todos os tempos letivos da aula estão
atribuídos, ou quando a atribuição de um curso irá causar conflitos com outros cursos do acasalamento.

Uma célula colorida de amarelo significa que o curso atribuído ao acasalamento entra em conflito com
algumas condições definidas para a formação de acasalamentos (veja o capítulo ' Condições: Formação
de acasalamentos para a otimização ').

Uma célula verde, significa queo curso pode ser atribuído ao acasalamento sem causar quaisquer
conflitos.

Se clicar com o rato numa célula, pode ver os tempos letivos semanais e o número de alunos desse
curso, bem como o respetivo acasalamento na parte superior da janela. Além disto, pode ver ainda o
número total de alunos de todos os cursos do acasalamento, e o número de colisões (o número de
alunos que já estão atribuídos a outros cursos do mesmo acasalamento).
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Já a seguir vamos ver o layout e as funçõeso desta janela.

3.2.5.1 Estrutura da janela "Acasalar Cursos"

A janela de "Acasalar Cursos" está dividida em três partes. A parte superior, a tabela com os cursos
acasalados e a janela de detalhes .

Parte superior

A "Parte Superior" da janela apresenta-lhe toda a informação sobre o curso selecionado em baixo e
também o acasalamento a que pertence. Pode limitar a visualização a um determinado Nível de Ensino/
Ano ou a uma Turma.

Se ativar a opção 'Só TL não Colocados', apenas os cursos com tempos letivos ainda não colocados
em nenhum acasalamento serão visualizados na janela.

Pode ocultar esta arte superior da janela se precisar de mais espaço para ver todos os cursos. Para
isso, basta clicar na seta preta apontada para cima que está no lado esquerdo . Para voltar a abrir basta
clicar novamente na seta preta apontada para baixo.
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Janela de "Acasalar Cursos"

Cursos
Para cada curso, há uma disciplina, a aula número, o número de TLs semanais e o número de TLs
ainda sem pertencerem a nenhum acaslamento, o professor, as turmas, o ano/nível de ensino e o
número de alunos do curso.

Pode desativar as colunas que não precisar através do botão direito do rato no cabeçalho cinzento da
coluna. Desta forma, abre-se uma janela de contexto com o nome de todas as colunas disponíveis.
Clicando no nome da coluna ativa ou desativa essa coluna da sua janela.

Clicando no cabeçalho da coluna, a janela vai ordenar os dados segundo essa coluna. O ordem das
colunas pode ser alterada arrastando as colunas para o lado desejado. Da mesma forma pode alterar o
tamanho (largura) das colunas arrastando a margem do cabeçalho.

Acasalamentos
Cada acasalamento é apresentado numa linha com o nome e o número do acasalamento, o número de
tempos letivos, o número total de alunos (ou seja o total de alunos que estão atribuídos a pelo menos
um curso do acasalamento) e o número de alunos (=total de alunos do ano ou turma selecionada que
pelo menos tenha atribuído um curso do acaslamento).

Pode desativar as colunas que não precisar através do botão direito do rato no cabeçalho cinzento da
coluna. Desta forma, abre-se uma janela de contexto com o nome de todas as linhas disponíveis.

Janela de Detalhes

Os alunos que causam colisões são listados na janela de detalhes em baixo. O nome dos cursos da
colisão são assinalados a vermelho. O professor do curso já leciona outro curso do acasalamento, e or
esse motivo também será listado nas colisões e o nome do professor assinalado avermelho no curso



Módulo Curso 61

em conflito.

O exemplo anterior mostra-lhe a seguinte situação: Se o curso BIO1 no acasalamento T4_1 for
colocado nos horários, haverá três alunos com colisões (Filipe, a Margarida e o João).

Nota: Ver alternativas
Como alternativa, em vez de visualizar as colisões na janela de detalhes, pode nas configurações da
janela de detalhes para ver todos os alunos que tenham pelo menos um curso no acasalamento ou para
ver todos os alunos sem qualquer curso no acasalamento.

3.2.5.2 Tabela Curso-Alunos

Estão disponíveis na barra de ferramentas as seguintes funcionalidades:

· Acrescentar curso ao acasalamento
· Retirar curso do acasalamento
· Criar novo acasalamento
· Apagar acasalamento
· Separar acasalamento
· Separar acasalamento por níveis
· Converter junção em acasalamento
· Fixar acasalamento
· Agrupar acasalamentos iguais
· Mostrar colisões de alunos
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· Atualizar
· Configurações da tabela

Existem outras funcionalidades que não precisam de botões:

Tamanho da coluna
Pode aumentar ou diminuir a largura da coluna de acasalamento, arrastando no cabeçalho a largura da
coluna. Alterando a primeira coluna, o Untis altera todas as outras com a mesma largura.

Ordenar
Um clique no cabeçalho de uma coluna e ordena toda a informação no sentido ascendente ou
descendente.

Renomear
Pode renomear o nome de um acasalamento através da função <Renomear> com clique botão direito
do rato.

Alterar o número de horas do acasalamento
Faça um clique com o botão direito do rato na célula onde constam o número de horas e escolha a
opção "Alterar horas da semana".

Atenção: Aumentar ou diminuir o número de horas semanais
Se diminuir o número de horas semanais do acasalamento, vai aumentar o número de horas de cursos
não atribuídos a alunos e vice-versa.

3.2.5.2.1  Acrescentar/Retirar Cursos

Acrescentar curso ao acasalamento

Existem várias maneiras de acrescentar um curso ao acasalamento:

· Selecione a célula e clique no botão <Acrescentar curso ao acasalamento>
· Duplo-clique na célula de interceção do curso com o acasalamento
· Selecione a célula desejada e pressione a tecla 'X' ou 'x'.

Nota: Atribuição com colisões
Se a atribuição do curso criar uma colisão irá aparecer uma mensagem de aviso. Ainda pode atribuir o
curso se confirmar com <OK>. Um curso sem horas atribuídas não pode obviamente ser atribuído.

Se o curso tiver menos tempos letivos do que o acasalemento, irá aparecer uma mensagem a perguntar
se deseja dividir o acasalamento. Se confirmar, vão ser criados dois novos acasalamentos a partir do
original e com todos os cursos atribuídos até à altura. O número de TLs/semanais no acasalamento
original será igual ao número de tempos letivos ainda não atribuídos do novo curso, e o curso é então
acrescentado ao acasalamento. O segundo acasalamento fica com os restantes tempos letivos
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semanais e contêm apenas os cursos que já existiam no acasalamento original.

Retirar cursos do acasalamento

Existem várias maneiras de retirar um curso ao acasalamento:

· Selecione a célula desejada e clique no botão <Retirar curso do acasalamento>.
· Faça duplo-clique na célula de interceção entre o curso e o acasalamento
· Selecione a célula desejada e pressione a tecla <DEL> ou <ESPAÇO>.

Dica: Retirar vários cursos
Pode retirar vários cursos dos seus acasalamentos ao mesmo tempo. Primeiro selecione os cursos
desejados e depois clique no botão "Retirar curso do acasalamento" ou pressione a tecla <DEL> ou
<ESPAÇO>.

3.2.5.2.2  Criar novo acasalamento

Criar novo acasalamento

Se desejar criar um novo acasalemento, clique no botão 'Criar novo acasalamento'. O Untis vai criar um
novo acasalamento ainda vazio (sem cursos atribuídos) com 0 tempos letivos. Logo que atribúa um
curso ao acasalamento o número de tempos letivos semanais do acasalamento vai ajustar-se ao
número de tempos letivos semanais do cursos atribuído. Pode obviamente introduzir ou alterar o número
de tempos letivos semanais diretamente no acasalamento.

Nota: Acasalamento = Sequência de "aulas em simultâneo"
Uma vez que consideramos que um acasalamento são aulas em simultâneo, e por isso,com muito mais
flexibilidade do que um"normal"acasalamento de aulas, irá também encontrar estes acasalamentos na
janela de "Sequência de aulas".

Apagar Acasalamento

Pode apagar um acasalamento, selecionando o acasalamento desejado e depois no botão 'Apagar
acasalamento'.

Dividir acasalamento
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Utilize esta funcionalidade para dividir um acasalamento com vários tempos letivos, por exemplo, um
acasalamento de 5 tempos letivos, pode ser dividido em um acasalamento de 3 TLs e outro de 2 TLs.

Se a opção 'Incluir cópias dos cursos no novo acasalamento' estiver ativa, os cursos do acasalamento
vão também ser divididos, ou seja, um acasalamento de 3 TLs será separado em 2 TLs e 1 TL criado de
novo. Isto é particularmente importante no caso de querer colocar nos horários um acasalamento como
TL Duplo e o outro simples, mas obrigatoriamente à tarde.

Separar acasalamento por ano/nível

Utilize esta funcionalidade para dividir um acasalamento que tenha cursos de diferentes anos/níveis de
ensino, em vários acasalamentos com cursos de apenas um único ano/nível. para mais informações
veja a secção sobre ' Otimização de vários anos/níveis'.

3.2.5.2.3  Acasalamentos

Este botão converte os acasalamentos decursose "Acasalamentos" normais. Veja também a seccão
'Atribuir Cursos e Acasalamentos nos horários'.

Pode reverter, e voltar a transformar acasalamentos em cursos através do menu 'Ficheiro | Funções de
Ajuda | Transformar Acasal. em Seq. Aulas.'.

Nota: converter aulas não colocadas
No momento da conversão, as aulas afetadas não devem estarainda colocadasnos horários.
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3.2.5.2.4  Fixar Acasalamento

Esta funcionalidade "Fixa" o acasalamento, ou seja, nenhum curso será apgado ou alterado do
acasalamento durante a otimização de cursos . Contudo, podepermitir que a otimização de cursos
acrescente novos cursos a umacasalamento Fixo.

Acasalamentos "Fixos" estão assinalados com um * junto ao número do acasalamento e com um fundo
cinzento.

Nota: Acasalamentos Fixos
Os acasalamentos fixos normalmente ficam inalterados durante a otimização de horários, ou seja,
todos os cursos de um acasalamento vão ser colocados nos horários à mesma hora. Veja também a
secção 'Atribuição de cursos e acasalamentos nos horários'.

3.2.5.2.5  Juntar acasalamentos iguais

Esta função procura acasalamentos exatamente com os mesmos cursos. Se encontrar esses
acasalamentos, eles vão ser juntos e formar um único acasalamento com o mesmo número de tempos
letivos semanais que os acasalamentos originais.

3.2.5.2.6  Visualizar alunos com colisões

Esta funcionalidade mostra-lhe os alunos com colisões, no caso do curso(s) ser colocado no
acasalamento selecionado. As colisões de professores (um professor com dois cursos no mesmo
acasalamento) é assinalado com um '-' (hífen).
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Pode utilizar esta função, por exemplo quando quiser apagar um acasalamento com poucos cursos e
está agora à procura de outros acasalamentos onde possa inserir estes cursos. Pode por isso, ver
rapidamente quais as alterações que menos colisões provocam nos alunos e que por isso menos
alterações às escolhas dos alunos.

3.2.5.2.7  Atualizar - Configurações

Atualizar

Esta função permite atualizar os dados da janela, por exemplo depois de alterarações nos dados base.

Settings

A janela de configurações permite-lhe definir a ordenação dos acasalamentos.
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Pode também determinar se quer visualizar todas as colisões de um acasalamento, todos os alunos
com cursos no acasalamento ou todos os alunos sem cursos no acasalamento, na janela de detalhes..

3.2.6 Imprimir

A janela de "Acasalar Cursos" permite-lhe imprimir ou visualizar, várias listagens através do botão
<Imprimir> ou <Previsualizar> da barra de ferramentas.

Acasalar cursos

A janela de "Acasalar Cursos" é imprimida tal e qual como a vê no ecrã, ou seja os mesmos
cabeçalhos nas colunas e nas linhas.

As colisões de alunos (ver secção 'Visualizar Alunos em colisão' ) são visualizadas nas células quando
clica no botão de impressão.

Lista de Cursos Acasalados

A lista tem o nome de todos os cursos em cada acasalamento com os respetivos números de alunos.

Pode limitar a impressão a determinados cursos através da utilização dos símbolos estatísticos.
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Tabela Cursos-Cursos

A tabela de cursos-cursos mostra-lhe quantos alunos fazem têm dois cursos diferentes atribuídos à
mesma hora (ao mesmotemo). Indica o número de alunos com colisões caso osdois cursos sejam
colocados em simultâneo no acasalamento.

Possíveis colisões resultantes da atribuição de cursos alternativos também são apresentadas entre
parêntesis.

3.2.7 Apagar cursos atribuídos

Esta funcionalidade permite apagar a atribuição de cursos a todos os alunos de uma turma ou de um
ano/nível ou até a todos os alunos. O curso selecionado é removido no caso de haver vários cursos
alternativos.

3.3 Otimização de cursos

As duas grandes tarefas relativamente à atribuição dos cursos são, primeiro definir os acasalamentos,
ou seja, determinar quais os cursos que devem ser lecionados à mesma hora, e atribuir (inscrever)os
alunos nos respetivos cursos, quando existirem cursos alternativos nas suas escolhas.

Devemos ter em atenção alguns constrangimentos:

· Nenhum professor pode ter dois cursos diferentes no mesmo acasalamento .

· Nenhum aluno pode ter dois cursos diferentes no mesmo acasalamento , caso contrário as escolhas
dos alunos têm de ser alteradas.

· Os acasalamentos devem ser criados de tal forma, que permita a frequência do maior número
possível de alunos nos cursos do acasalamento.

· Os alunos devem ser atribuídos a cursos em paralelo o mais uniformemente possível, ou seja, o curso
bio1 não deve ter 40 alunos, quando o curso paralelo bio2, apenas tem 10 alunos. Ao mesmo tempo,
os cursos alternativos mais procurados pelos alunos devem ter um tratamento preferencial durante a
otimização.

· Existem também alguns parâmetros que são importantes definir previamente, como por exemplo,
mínimo e máximo de alunos por curso, os códigos de otimização de alunos e as condições para os
acasalamentos.

O módulo de atribuição de cursos permite dois métodos diferentes de otimizações: a otimização
standard e a otimização parcial (realizada por partes).
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Otimização Standard

A vantagem da otimização standard é a sua forma simples de utilização. Depois de definir os
constrangimentos apenas tem de iniciar a otimização e o Untis irá tentar encontrar a melhor solução,
respeitando todas as condições sempre que possível.

Otimização Parcial

Ao contrário, a Otimização parcial apenas trata partes dos cursos que têm ainda de ser atribuídos aos
alunos, mas analisa contudo matematicamente toda a solução. A otimização parcial normalmente tem
melhores resultados do que a otimização standard, mas exige mais conhecimentos do Untis e mais
experiência nesta tarefa.

Na prática, recomendamos a utilização dos dois métodos em conjunto com algumas atribuições
manualmente com a ajuda da janela de Tabela: Curso-Alunos .

 Exemplo 

Por exemplo, Biofísica ou bioquímica podem ser aulas teóricas obrigatórias para todos os alunos da
turma/ano de um curso ou podem escolher uma de entre três aulas práticas de Anatomia como opção.
É preciso grande conhecimento destes cursos e respetivas aulas de opção. Em muitos casos, a melhor
solução é atribuir manualmente estes cursos a um acasalamento (e depois fixar o acasalamento)
porque vai facilitar a otimização tormando o processo mais rápido e consequentemente dar mais
qualidade aos resultados finais.

3.3.1 Parâmetros da Otimização

Existem alguns parâmetros na otimização que precisam ser verificados na atribuição de cursos e que
naturalmente vão ser tidos em consideração pela otimização de cursos.

Mínimo e Máximo número de alunos

Para cada curso, pode indicar o número mínimo e máximo de alunos que podem frequentar o curso.

Estes dados podem ser introduzidos quer na janela de Atribuir Cursos-Alunos ou diretamente na janela
de aulas e pode encontrar mais informações em Janela de Cursos deste manual.

Código de otimização de alunos

O código de otimização de alunos permite-lhe indicar que alunos devem ser colocados nos mesmos
cursos paralelos e quem deve, se possível, ser colocado em diferentes cursos paralelos. Os códigos de
otimização são introduzidos na janela de dados base alunos e é explicado em detalhe na secção ' 
Alunos | Dados Base ' deste manual.

Condições de acasalamentos

Selecione no menu 'Aulas-Cursos | Otimização completa | Condições: Formação de acasalamentos'
para aceder à janela onde pode definir os critérios para a formação automática dos acasalamentos de
cursos durante a otimização.

Introduza no lado esquerdo da janela as condições. No lado direito da janela tem a lista de possíveis
cursos que podem ser incluidos nas condições.
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A janela de detalhes em baixo mostra-lhe alguns dados adicionais sobre o curso selecionado.

As condições não respeitadas pelos acasalamentos estão assinaladas a vermelho. A janela de detalhes
irá mostrar-lhe a razão(ões) da colisão quando clicar na condição.

Para criar uma nova condição deve primeiro selecionar uma célula vazia na parte esquerda da janela.
Agora, acrescente um ou mais cursos à condição (da mesma forma que na janela ' Alunos: Cursos
atribuídos ') quer por duplo-clique no curso desejado ou através da seta azul.

Pode utilizar a outra seta azul virada para a direita para retirar cursos de uma condição.

Estão disponíveis duas condições:

Máximo de cursos no acasalamento
Apenas um determinado número de cursos deve ser colocado no acasalamento.

Condição 1 segundo o exemplo anterior: Máximo de dois cursos de entre BIO1, CH1 e PH1 podem
estar num acasalamento.

Não no acasalamento
Nenhum curso de um conjunto de cursos deve ficar no acasalamento com cursos de outro grupo.

As condições 2 e 3 do exemplo anterior: Os três cursos de Inglês I1, I2 e I3 não podem ficar no mesmo
acasalamento, ou seja, colocados em simultâneo que Literatura Moderna 1 e 2.
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3.3.2 Otimização Completa

Este algoritmo de geração automática de acasalamentos de cursos, chamada "Otimização Completa",
substitui a otimização standard que se usava nas versões anteriores do Untis.
A otimização completa utiliza, genericamente, a estratégia de otimização parcial aplicada à totalidade
dos dados para encontrar as melhores soluões, mas requer por isso grande preparação e conhecimento
deste módulos. A otimização completa liberta-o desse trabalho e desse conhecimento e melhora os
resultados finais que mesmo manualmente eram difíceis de alcançar.

Se accede a este cálculo a través de 'Aulas-Cursos | Otimização completa | Otimização Completa.

Pode indicar ainda duas informações:

1.) Criar novos acasalamentos
Apagam-se os acasalamentos existentes e geram-se novos durante a otimização que depois serão
considerados na otimização dos horários.
br>

2.) Otimizar primeiro os acasalamentos
No início do algoritmo as aulas que não são cursos acasalados e que se consideram mais fáceis de
colocar serão ignoradas. Todo o potencial do algoritmo é dedicado a encontrar os melhores
acasalamentos de cursos. Quando estejam formados são otimizadas todos os cursos permitindo, nesta
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fase, que ainda se alterem os acasalamentos já constituídos.

Considerar Requisitos de Tempos
A otimização completa, tem em conta na formação dos acasalamentos os requsitos de tempo dos
cursos (aulas) que formam o acasalamento. Por exemplo, não haverá no mesmo acasalamento cursos
que só podem ser lecionados de manhã juntamente com cursos que só podem ser lecionados à tarde..
A otimização completa foi melhorada com as seguintes opções:
-

Nível de ensino
A otimização pode realizar-se para todos os níveis de ensino ou escolher apenas um.
-

Número de otimizações
- A potencia do algoritmo vai de "9" o valor mais forte a "1" o valor mais fraco e por isso os resultados
serão mais fracos ;

Juntar discilinas a cursos fixos
Numa nova otimização o programa pode acrescentar novos cursos a acasalamentos fixos.

Discilinas: Só cursos com o mesmo TL/Semanais
Os acasalamentos são criados com cursos com o mesmo número de tempos letivos semanais.

Fixar disciplinas não divididas
É a proibição de dividir os acasalamentos fixos.

3.3.3 Otimização Parcial

Este tipo de otimização elabora um grande número de soluções. Uma vez que esta estratégia de
otimização demora muito tempo, normalmente não é utilizada para otimizar todos os cursos ao mesmo
tempo e deve selecionar previamente quais os dados que devem ser otimizados.
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Nota: Cursos com o mesmo número de tempos letivos semanais
A otimização parcial ignora os tempos letivos semanais dos cursos, ou seja, cada curso é atribuído a
um acasalamento sem ter em consideração o número de tempos letivos semanais. É por isso
recomendado fazer uma otimização de cursos com o mesmo número de tempos letivos semanais.

A otimização parcial está disponível em 'Aulas-Cursos | Otimização completa | Otimização Parcial".

A Otimização Parcial pode ser dividida em três processos:

1. Definir Dados
2. Definir parâmetros da otimização
3. Otimizar os dados

3.3.3.1 Definir Dados

A definição dos cursos a serem atribuídos simultâneamente na otimização parcial é extremamente
importante para as otimizações seguintes. É aqui que deve utilizar a sua experiência e conhecimento
da sua escola/universidade para conseguir atingir bons resultados.

Lista de Cursos

A lista de cursos apresenta todos os cursos existente conforme a seleção efetuda em"Nível de Ensino"
para a otimização parcial. São todos os cursos que ainda não foram atribuídos a nenhum
acasalamento.
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A coluna "TLs" indica o número de tempos letivos semanais do curso e entre parêntesis o número de
tempos letivos ainda não atribuídos. A coluna "Alun" indica quantos alunos já estão atribuídos ao curso.
A coluna 'Nível' indica o ano/nível de ensino a que os cursos pertencem.

Pode selecionar os cursos para a otimização parcial ativando a caixa na coluna "Selec".

Nota: Sem restrições
Não existem atualmente restrições ao número de cursos na otimização parcial. Contudo, se escolher
vários anos e várias turmas a otimização vai demorar muito tempo. Deve também ter em atenção os
parâmetros de otimização para não se contradizerem quando escolher os cursos.

Se, por exemplo, um aluno tiver 4 cursos e apenas quiser criar 3 acasalamentos, logicamente não será
possível atribuir os 4 cursos a acasalamentos. Neste caso a mensagem de erro seria Aluno com
demasiados cursos'.

A otimização parcial deve, obviamente, incluir todos os cursos que podem ser atribuídos (escolhidos)
como cursos alternativos. Se por exemplo, o aluno Oban pode escolher quer o curso de LM1 ou LM2 ,
ambos os cursos têm de estar na otimização parcial.

Incluindo acasalamentos

Os acasalamentos já existentes, são normalmente ignorados pela otimização parcial. Contudo, é
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possível incluir os acasalamentos já existentes no ponto de partida para a geração de novos
acasalamentos.

Clicando no botão <Imp.Acasalamentos> aparece uma janela onde pode selecionar quais os
acasalamentos que quer inserir na otimização parcial, confirmando no fim com <OK>.

3.3.3.2 Parâmetros de Otimização

Além de selecionar os cursos , tem ainda as seguintes opções que pode definir como parâmetros para
a otimização.
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Alterar/atribuir cursos-alunos
Ativando esta opção significa que qualquer Alunos: cursos atribuídos poderão ser alterados durante a
otimização.

 Nº de otimizações 
O nº de otimizações determina o nível exaustivo ou superficial do algoritmo durante a otimização.
Quanto maior o número (9) melhor será a otimização e melhor serão os resultados, enquanto que o
número (1) neste campo terá o efeito oposto.

Número de acasalamentos a formar
Utilize este campo para indicar o número máximo de Acasalamentos que se podem formar durante a
otimizaão. A otimização irá então procurar uma solução onde todos os cursos presentes na otimização
sejam colocados nesses acasalamentos.

Nota: Número mínimo de acasalamentos
Precisa pelo menos de tantos acasalamentos quanto o número máximo de cursos que cada aluno tem
atribuído (escolheu). Assim, por exemplo, para evitar colisões de alunos (um aluno ter dois cursos
sobrepostos à mesma hora, ou seja no mesmo acasalamento) no caso de um aluno ter atribuído 8
cursos tem de ter 8 acasalamentos pelo menos.

Máximo de cursos por acasalamento
Pode utilizar este campo para limitar o número de cursos atribuídos a um acasalamento.
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Máximo número de alterações aos cursos escolhidos pelos alunos
Normalmente o objetivo é encontrar acasalamentos onde nenhum aluno tenha dois cursos em
simultâneo e para que o aluno não tenha de alterar as suas escolhas.

Contudo, caso não seja possível encontrar uma solução sem colisões de alunos no acasalamento, pode
também tentar encontrar soluções que levem os alunos a alteraras suas escolhas. Introduza o número
máximo de alteraões nos cursos dos alunos que permite durante a otimização.

Parâmetros das ponderações
Os parâmetros das ponderações são utilizados para definir qual a importância das condições durante a
otimização. Além dos valores das ponderações no que diz respeito ao número mínimo e máximo de
alunos por curso, existe também uma ponderação para a importância de evitar colisões de alunos.

Uma vez satisfeito com as escolhas dos cursos, clique em <Continuar> para iniciar a otimização .

Nota: Revisão dos dados
Antes de iniciar o cálculo o programa faz uma revisão dos dados e receberá uma mensagem de aviso
caso encontre algum erro. Algumas destas mensagens permitem, todavia, que continue o processo de
otimização ou que retifique os parâmetros.

3.3.3.3 Otimização Parcial

Se não existirem constrangimentos ou erros nos dados, antes da otimização , deve definir os
parâmetros que se encontram na janela de Acasalar cursosl permitir ou não a criação de
acasalamentos e depois pode então iniciar a otimização.

Na parte superior da janela do lado direito tem alguns dados sobre as soluções que foram encontradas
durante e após a otimização, o botão <OK> serve para guardar o resultado da otimização ou qualquer
introdução de dados manual. Clicando no botão <Cancelar> ignora os resultados encontrados até
então, e volta aos dados originais.
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A parte do meio da janela, contém uma tabela simples com acasalamentos a serem preenchidos com
os respetivos cursos durante a otimização parcial. A coluna 'Alunos' apresenta o número de alunos
atribuídos ao curso, tal como, o número mínimo e máximo de alunos introduzido para cada curso (entre
parêntesis). O vermelho indica que o máximo número de alunos foi ultrapassado e o verde que o número
mínimo de alunos não foi ainda atingido.

Os alunos do curso selecionado são apresentados individualmente e os detalhes sobre as possíveis
colisões são mostradas na parte de baixo da janela.

Se adicionou acasalamentos, os cursos dos acasalamentos que já foram criados anteriormente estão
na zona central (assinalados com um 'X') e estão fixados. Desta forma fica assegurada a constituição
dos acasalamentos.

Pode também, manualmente, atribuir cursos a determinados acasalamentos e fixar depois esses
acasalamentos. Adicionalmente, tem ainda informação sobre se o curso selecionado fica bem no
acasalamento (ou seja não provoca colisões).
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O tempo que demora a otimização, depende dos seguintes fatores:

· Número de cursos e acasalamentos
· O número de alunos e os ' cursos atribuídos/escolhidos
· Cursos/acasalamentos fixos e bloqueados nos requsitosde tempo (aumenta consideravelmente o

tempo de duração)
· Tipo de otimização
· Número de otimizações

Pode começar com uma otimização simples só para iniciar o processo de otimização e
caso não encontre soluções então tenta uma otimização avançada.

Todas as possíveis combinações de acasalamentos são testadas. O algoritmo tenta reconhecer
soluções idênticas para não perder tempo a testar combinações iguais:

Uma solução é igual quando os acasalamentos são apenas trocados entre si (ou seja o acasalamento 1
em vez do acasalamento 3).

Os cursos paralelos (ou seja. LM1 , LM2 , LM3 ) são considerados iguais, caso nem todos os alunos
sejam atribuídos/escolhidos sempre em conjunto.

Nota: Cursos/acasalamentos fixos ou bloqueados
Se fixar acasalamentos ou excluir cursos de determinados acasalamentos, os demais cursos e
acasalamentos deixam de ser iguais e assim o número de combinações a serem verificadas pelo
algoritmo podem ser drasticamente aumentadas (cem vezes mais).

O número de alunos com colisões, tal como o número de cursos com excesso ou abaixo do mínimo de
alunos pode ser visualizado no ideal e na última solução encontrada. A janela Acasalar cursos mostra
os resultados provisórios da atribuição de acasalamentos.

Pode verificar as melhores soluções encontradas após a otimização. Selecione a solução em que está
interessado. O número de colisões tal como o número de cursos que excedem o limite ou os que ficam
aquém do mínimo são apresentados entre parêntesis a seguir ao número da solução.

Nota: Números irreais
Se o número mínimo e máximo de alunos para um curso não for realista o Untis calcula o número ótimo
de alunos para os cursos e o número de alunos acima do limite ou abaixo é calculado (comparado) com
base nesse número. Isto pode criar algumas diferenças na visualização na janela de"Acasalar cursos".

Se, por exemplo, um curso puder ser frequentado no mínimo por 5 alunos e no máximo por 25 (de
acordo com os dados introduzidos na janela de "Atribuir:cursos-alunos), mas apenas 3 alunos foram
atribuídos/escolheram este curso como alternativo, então estes 3 alunos só podem ser atribuídos ao
curso depois da otimização terminada. Este curso seria assinalado como abaixo do mínimo para abrir ,
na janela de "Acasalar Cursos" considerando que não será contabilizado como abaixo do mínimo na
solução visualizada.

3.3.3.3.1  Funções da Barra de Ferramentas

Pode controlar a otimização com as seguintes funções da barra de ferramentas:
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Acrescentar curso ao Acasalamento

Esta função permite-lhe acrescentar um curso ao acasalamento. Para isso, selecione o curso desejado
e o acasalamento e clique no botão 'Acrescentar curso ao Acasalam.'. Em alternativa pode acrescentar
um curso a um acasalamento simplesmente por duplo-clique.

Nota: Fixar um Curso
Deve fixar este curso, caso pretenda manter durante a otimização esta ligação cursos-acasalamentos

Retirar curso do Acasalamento

Caso deseje retirar um curso de um acasalamento, selecione o acasalamento e o curso desejado e
clique no botão 'Retirar curso do Acasalamento'. Pode, em alternativa, para retirar um curso a um
acasalamento fazer duplo-clique sobre ele.

Fixar um curso num acasalamento

Caso pretenda que um determinado curso seja colocado num determinado acasalamento, acrescente
este curso ao acasalamento e depois clique no botão "Fixar curso no Acasalamento'. Um curso fixo
está assinalado com um *.

Excluir curso de um acasalamento

Caso deseje evitar que um curso seja atribuído a um determinado acasalamento, selecione o curso e o
acasalamento e clique no botão 'Excluir o curso do Acasalamentor'. Durante o decorrer da otimização,
este curso não será atribuído a este acasalamento.

Este curso fica bloqueado nesse acasalamento e será identificado na célula com o símbolo '/'.

Acasalamento possível: a verde

Esta função assinala com a cor verde, todos os acasalamentos aos quais pode atribuir um curso. As
restrições, tais como Condições dos acasalamentos são tidas em consideração durante a verificação.

Alternativamente, pode também ativar a opção "Acasalamentos adequados a verde". Desta forma os
acasalamentos adequados ao curso selecionado serão coloridos quando clicar na linha correspondente.

Otimização / Otimização Extensiva.

Pode escolher entre uma de duas estratégias de otimização. Tecnicamente as duas estratégias são
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baseadas no mesmo algoritmo. A primeira é mais rápida porque algumas combinações são
identificadas como iguais e, por isso, não são analisadas.

Ao contrário da otimização rápida, a otimização extensiva tem ainda em conta o seguinte:

· Podem ser atribuídos ao mesmo acasalamento dois cursos paralelos
· Os cursos paralelos são considerados iguais caso os professores já lhes estejam atribuídos.

Saltar combinações

A otimização irá automaticamente ignorar este passo caso ao fim de algum tempo não encontre uma
solução. Esta função permite-lhe ignorar manualmente algumas funções para que a otimização fique
mais rápida.

Parar a otimização

Clicando neste botão a otimização termina e as soluções encontradas até esse momento são
guardadas.

3.3.3.3.2  Exemplo de Otimização Parcial

Vamos agora apresentar-lhe um exemplo prático de Otimização Parcial.

Primeiro apague todos os cursos já atribuídos , apague todos os acasalamentos que existem e depois
inicie a Otimização Parcial .

Uma vez que não existem acasalamentos, todos os cursos estão ainda por atribuir e por esse motivo, a
lista de cursos apresenta todos os cursos da escola.

Em primeiro lugar vamos atribuir todos os cursos com 5 TLs/semanais. Começe por ordenar a lista de 
cursos de acordo com a coluna de "TLs" clicando nesta coluna no cabeçalho. Depois, mantendo o
botão esquerdo do rato pressionado selecione os cursos com 5 TLs semanais. Agora pressione a tecla
<ESPAÇO> ou clique na coluna 'Selec.' para selecionar esses cursos.

Vamos primeiro começar para já, com três acasalamentos e por isso colocamos um "3" no campo
'Número de acasalamentos a formar'.

Clique no botão <Continuar> para prosseguir para o próximo passo. Não foram encontrados problemas
e não foram mostradas mensagens de aviso pelo que a janela de ' Opt. por partes  ' vai abrir-se. Não
queremos configurar, neste exemplo, nem parâmetros nem restrições e como tal podemos clicar no
botão < Otimização  > para iniciar o processo de otimização.

O Untis encontra uma solução sem colisões quase imediatamente e apresenta-lhe uma mensagem
"Otimização terminada- encontrada solução". Confirme com <\<>OK>. Pode agora ver, como é que os
cursos foram atribuídos aos acasalamentos na janela de Acasalar cursos .

Agora clique em <OK> na janela de "Opt. por partes" e confirme com <SIM>. Vai aparecer a janela para
"Selecionar os dados (partes)".

O próximo passo, é atribuir todos os cursos com 3 TLs/semanais e ver se os conseguimos atribuir em
apenas 2 acasalamentos. Selecione todos os cursos com 3 TLs/semanais e coloque um"3" no campo
"Número de acasalamentos a formar" e de seguida clique no botão <Continuar>. Aparece-lhe uma
mensagem informando-o que o aluno Talisker tem demasiados cursos na parte de dados que
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selecionou para colocar nos acasalamentos , ou seja, 3, mas como só queremos criar 2 acasalamentos
ou não colocava algum destes cursos ou iria ficar com cursos em colisão. Vamos então pressionar o
botão <Cancelar> e fazer uma alteração. Contudo, gostariamos de saber primeiro se existem ainda
outros alunos com demasiados cursos, antes de alterarmos o número de acasalamentos. A próxima
janela de mensagem mostra-lhe uma listagem de todos os alunos com cursos em excesso em relação
ao número de acasalamentos permitidos. Podemos agora pressionar o botão <Cancelar> e introduzir
um "3" como número de acasalamentos a serem criados. Clique em <Continuar> e confirme a
mensagem com <OK> para passar para a janela de otimização.

Inicie novamente a otimização e quase de forma instântanea aparece uma solução. Clique em <OK>
para gravar os acasalamentos criados.

No próximo passo vamos então criar os acasalamentos com cursos de 4 TLs/semanais conjuntamente
com os de 2 TLs semanais. Selecione todos os cursos com 4 e 2 TLs semanais e teste se 4
acasalamentos é suficiente. Depois de clicar no botão <Continuar> recebemos a mensagem que um
aluno tem 6 cursos e que não cabe nos acasalamentos pretendidos. Vamos por isso aumentar o
número de acasalamentos para 6 e passamos para a janela de otimização sem mais mensagens de
aviso.

Após a otimização ser iniciada, é encontrada rapidamente uma solução, mas no entanto, o Untis não
fica completamente satisfeito com isso e continua com os cálculos. Depois de algum tempo, é
encontrada uma solução que não viola qualquer condição introduzida pelo que irá aparecer uma
mensagem 'Otimização terminada solução encontrada'. Guardamos mais uma vez os acasalamentos e
agora vemos que apenas os 2 TLs semanais do curso de Alemão não foram atribuídos.

Podemos agora fazer uma otimização parcial para atribuir os restantes 2 TLs de alemão num novo
acasalamento. Contudo, decidimos para a atribuição utilizar a otimização standard uma vez que estes
restantes cursos podem ainda ser colocados num acasalamento já existente. Os acasalamentos
resultantes da otimização parcial já estão fixos, o que significa que já não podem ser alterados e
podemos por isso utilizar a otimização standard. Na janela de otimização standard ative a opção ' Juntar
cursos a acasalamentos fixos ' e inicie a otimização.

Como pode ver, a otimização não vai conseguir atribuir este curso de alemão a um acasalamento já
existente. Apesar disso, obtemos uma significativa melhoria nos resultados, comparados com os da
otimização anterior, a otimização standard  conseguiu reduzir para um total de 38 TLs em
acasalamentos.

Se melhorar o seu conhecimento nas estruturas dos cursos da sua escola, a utilização da otimização
parcial obtém geralmente melhores resultados que a utilização da otimização standard.

3.3.4 Otimização para vários níveis de ensino

Na otimização em vários níveis de ensino (vários anos) tem de atribuir cursos para vários Níveis de
ensino (anos), pode também fazer a otimização para todos os níveis de ensino ao mesmo tempo,ou
pode otimizar o nível de ensino (ano) de cada vez. Qual o procedimento em que podemos obter os
melhores resultados? Bom, isso depende da estrutura dos cursos da sua escola.

Se tiver poucos ou nenhuns cursos a pertencerem a mais do que um nível de ensino (ano), será melhor
otimizar cada nível de ensino separadamente. Caso contrário, então, é melhor fazer uma otimização
para todos os níveis de ensino ao mesmo tempo.

Dividir acasalamentos por anos/nível de ensino
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Se verificar depois da otimização que existem principalmente cursos de diferentes níveis de ensino
(anos) num acasalamento, é muitas vezes recomendado que para a otimização de horários se divida o
acasalamento utilizando esta função <Dividir acasalamento por nível de ensino> na janela de Acasalar
cursos . Isto irá, em muitos casos, desfazer ligações desnecessárias entre aulas e que seriam
restrições adicionais na otimização de horários.

Níveis de ensino na otimização standard

Se desejar atribuir cursos de diferentes níveis de ensino separadamente, proceda da seguinte maneira
com a Otimização standard :

Inicie a otimização, selecionando o nível mais difícil no campo "Nível de Ensino" . O Untis irá agora
otimizar todos os cursos e os cursos atribuídos/escolhidos dos alunos desse respetivo nível. Também
os cursos atribuídos/escolhidos dos alunos com cursos noutros níveis de ensino, que contenham
cursos deste nível de ensino são tidos em consideração nesta otimização.

Depois da otimização, deve FIXAR o acasalamento que foi criado e iniciar a otimização para o nível de
ensino seguinte. Repita este procedimento até terminar a otimização de todos os níveis de ensino da
sua escola.

Níveis de Ensino na Otimização Parcial

A Otimização Parcial é de longe mais fléxivel no que diz respeito à atribuição de cursos de vários níveis
de ensino/anos porque pode selecionar individualmente os cursos que quer otimizar.

Existem então três possibilidades.

1. Primeiro criar acasalamentos para os cursos que pertencem a vários níveis de ensino/anos. Depois
adicione a estes acasalamentos os cursos de cada nível de ensino (ano) que desejar. Por fim, deve
fazer cada otimização, incluindo os acasalamentos já existentes.

2. Como primeiro passo, faça uma otimização para todos os cursos do primeiro nível de ensino (1º ano)
e de todos os cursos que pertencem a mais do que um nível de ensino. Em seguida, faça o mesmo
para o nível de ensino seguinte incluido os acasalamentos até então já criados.

3. Existem várias maneiras de fazer isto. Por exemplo, otimizar primeiro todos os cursos com 5 TLs/
semanais em todos os níveis de ensino. Os acasalamentos para os outros cursos podem depois ser
criados separadamente para cada nível de ensino.

3.3.5 Otimização por Períodos

O módulo de Horários por Períodos permite-lhe criar diferentes horários em diferentes momentos do ano
letivo (por ex. horários semestrais).

Desta forma, é possível oferecer aos seus alunos um conjunto de cursos completamente diferentes no
1º semestre e no 2º semestre e criar horários diferentes para cada semestre.
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Planificação anual em Períodos

Uma ferramenta muito importante para dividir o ano letivo é a opção 'Planificação anual em Períodos".
Esta opção permite-lhe de forma simples distribuir as aulas pelos vários períodos (semestres), ou seja,
atribuir cursos quer ao 1º semestre quer ao 2º semestre. Encontra mais informação sobre esta janela
no manual 'Módulos' no capítulo 'Planificação anual por Paríodos'.

A planificação anual quando combinada com o módulo de cursos, tenta durante a otimização de
atribuição de cursos distribuir equitativamente os cursos de cada aluno pelos dois semestres e
eventualmente utilizar os cursos alternativos dos alunos caso seja necessário.

Existem ponderações próprias para a distribuição de cursos ao nível dos alunos.

Nota: Cursos atribuídos fixos 
Para não perder os cursos ja atribuídos nos períodos, foi criada a funcionalidade de automaticamente
fixar os cursos atribuídos quando são criados novos períodos.

Tem duas opções depois dos cursos serem distribuídos pelos períodos (semestres).
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Otimização de acasalamentos por Períodos

Antes de criar os períodos deve ativar a opção 'Otimização de acasalamentos por períodos' na janela de
otimização. Esta opção irá prevenir que os cursos que não são do mesmo período (semestre) sejam
atribuídos no mesmo acasalamento.

Otimizar períodos separadamente

Utilize o botão <Criar Períodos> para criar ambos os semestres antes de criar os acasalamentos e
depois em cada um destes semestres, separadamente, faça uma otimização de cursos primeiro num e
depois noutro semestre.

Nota: Cursos com 0 TLs semanais
Os cursos que não pertencem a esse semestre aparecem com 0 tempos letivos semanais. Isto facilita
quando quer ver todos os cursos dos alunos num período (semestre).

Estes cursos já foram otimizados anteriormente na janela de 'Planificação anual em Períodos'.
Conforme referido anteriormente os cursos já atribuídos e que não devem ser alterados durante novas
otimizações foram já fixos e não não vão por isso ser alterados. Contudo, caso deseje alterar um curso
apesar dele estar fixo, deve primeiro "Desfixar" a atribuição de cursos antes de poder atribuir o curso
desejado. Tenha sempre em atenção que este tipo de alteraões apenas podem ser realizadas dentro do
respetivo período (semestre), mas depois pode ser tida em consideração nos outros períodos e, como
tal, irá influênciar também esses períodos (por exemplo, no total de tempos letivos semanais do aluno
nesse semestre (período).

Nota: Copiar para o Período
Recomendamos que não faça qualquer alteração nos cursos após criar os períodos. Se for mesmo
necessário, pode utilizar o botão <Copiar para o Período> que está disponível na janela de
"Alunos:Cursos Atribuídos" para copiar de forma fácil as opções de cursos a atribuir aos alunos para os
próximos períodos.

3.3.6 Cursos/Acasalamentos nos Horários

A atribuição de cursos e a otimização de horários apenas atribui a cada acasalamento cursos que
possam ficar colocados nos horários à mesma hora. É muito importante colocar os cursos e os
acasalamentos nos horários. Esta tarefa faz parte da otimização de horários.

Tenha em atenção para não introduzir dados contraditórios nos cursos dos acasalamentos, isto é, um
curso lecionado com TL Duplos com outro cursos com TL simples. Este tipo de informação pode afetar
os resultados da otimização.

Nota: Condições: Formação de Acasalamentos
 são uma maneira de evitar que estes casos aconteçam. Assim, defina uma condição para formação de
acasalamentos com TLs simples e outro com e indique que os cursos da condição 1 não podem ser
colocados no mesmo acasalamento com cursos de outra condição.

Existem basicamente dois métodos diferentes na otimização de horários.

Acasalamentos podem ser divididos



86

Se os cursos atribuídos puderem ser alterados, a otimização de horários pode desde já ser realizada.
Na otimização de horários, um acasalamento não é nada mais do que um conjunto de cursos em
simultâneo. Todos os cursos em simultâneo serão colocados pela otimização de horários no mesmo
local à mesma hora nos horários. Contudo, a otimização com permutas (Estratégias B, C, D e E) pode
mudar alguns cursos individualmente de local.

Não alterar acasalamentos

Caso não queira, de maneira nenhuma, que a constituição dos acasalamentos seja alterada, pode
converter estes acasalamentos de cursos em acasalamentos rigidos (como nas aulas) diretamente na
janela de "Acasalar Cursos". Assim, desta forma assegura que todos os cursos de um acasalamento
ficam efetivamente colocados à mesma hora nos horários.

Nota: Acasalamentos para Sequência de aulas em simultâneo
Caso pretenda reverter esta situação, ou seja, voltar a transformar estes acasalamentos em grupos de
cursos em simultâneo utilize a opção "Ficheiro | Funções de Ajuda | Transformar Acasal. em Seq.
Aulas.'.

Atenção: Acasalamentos Fixos
Se fixar acasalamentos, todos os cursos do acasalamento também ficam fixos.  Isto significa que estes
cursos  não  podem  ser  alterados  durante  a  otimização  com  permutas.  Significa  também  uma  forte
restrição na otimização.

4 Planeamento de Exames

Os Exames ou testes são agendados ao longo do ano letivo. Estes são eventos pontuais em datas
fixas. Introduzir uma data de exame/teste tem consequências diretas nas aulas normais, que devem se
possível continuar sem interrupções. Se os alunos tiverem a maioria das aulas em conjunto uma vez
que estão incluidos em turmas fixas, as aulas colocadas à mesma hora que o exame serão
simplesmente canceladas, pois todos os alunos da turma vão ter exame.

Contudo, se os alunos tiverem cursos opcionais (nem todos os alunos da turma frequentam) precisa de
saber antecipadamente:

· para que cursos é que está a marcar o exame;
· que alunos vão fazer o exame;

que cursos ficam colocados à mesma hora do exame (aqui, normalmente os cursos com pelo menos
um aluno a realizar o exame);

· quantos alunos são afetados pelo exame/teste.

É aqui que o agendamento dos exames/testes precisa desta informação. O principal da marcação de
exames/testes é a janela de Planeamento de Exames ' que o ajuda a colocar todos os cursos que vão
ter o mesmo exame juntamente com a janela de ' Exames' e lhe proporciona toda a informação
necessária de todos os exames.



Planeamento de Exames 87

4.1 Janela de "Planeamento de Exames"

A janela de "Planeamento de Exames" está disponível no menu 'Aulas Cursos | Exames | Planeamento
de Exames'.

.

A janela serve para agendar um exame/teste, ou seja, ajuda-o com o seguinte:

· Juntar os Cursos para os quais os exames podem ficar à mesma hora.

· Selecionar uma data e hora para agendar o exame/teste.

Poderá ver os alunos envolvidos e possíveis alunos com colisões nos vários cursos envolvidos no
exame/teste.

Nota: Imprimir Lista de Disciplinas (cursos) incompatíveis
Pode imprimir uma listagem com os cursos que não podem ter exame à mesma hora através do botão
<Imprimir> ou <Previsualizar> na barra de ferramentas principal. Esta listagem mostra-lhe o número de
alunos com dois cursos diferentes indicando o número de colisões causadas se marcar um exame para
esses dois cursos à mesma hora.

4.1.1 Juntar cursos

Copiar cursos para exames/testes
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Se desejar adicionar cursos para exames ou testes, clique no botão <Adicionar curso ao exame> da
barra de ferramentas, selecione um ou mais cursos ao exame e depois confirme em <OK>. Assim, irá
copiar os cursos para a janela de exames com a seguinte informação nas linhas::

· Exame: quantos alunos de cada curso vão fazer o exame.

· Faltam: quantos alunos destes cursos não vão ter exame.

· Total: quantos alunos no total têm este curso.

· Colisões: quantos alunos há com colisões nestes cursos.

Nota: Adicionar cursos individualmente
Se adicionar cursos para exames um a um, ou seja, se repetir o processo descrito anteriomente,
apenas esses cursos ficam depois disponíveis para selecionar os alunos que não causam colisões com
os exames já selecionados. Assim, fica muito fácil juntar cursos que podem ter exame em simultâneo.

Uma vez que os acasalamentos não podem ter cursos com colisões, existe uma outra maneira de
adiconar automaticamente todos os cursos de um acasalamento a um exame através do botão
<Selecionar> no separador "Cursos/Alunos" onde diz "Acasal". Selecione os acasalamentos desejados
para o exame.
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Apagar Cursos

Pode apagar cursos do exame, selecionando uma ou mais colunas com exame e depois clique no
botão <Remover Curso>.

Novo exame

Se desejar limpar a janela, para iniciar a marcação de um novo exame e apagar os dados todos que lá
estão, pode utilizar o botão <Iniciar o Planeamento de exames>.

Selecionar Alunos

Se, nem todos os alunos dos cursos atribuídos ao exame tiverem exame, tem de dizer ao Untis em
cada curso quais são os alunos que não têm exame.

No caso de nem todos os alunos terem o exame, pode também utilizar os códigos estatísticos, que
pode atribuir nas janelas de '  Atribuir Alunos-Cursos 'or ' Alunos: Cursos Atribuídos '. Pode por ex.
utilizar "i" para os alunos inscritos num curso e fazem exame.

Na janela de "Planeamento de Exame" pode agora utilizaro campo "Est-1" para indicar que alunos vão
fazer exame, introduzindo o mesmo símbolo estatístico. Isto significa que apenas os alunos destes
cursos com este símbolo vão ser adicionados ao exame.

Atenção: Símbolo Estatístico
Ao definir o código estatístico tenha em atenção que cada um apenas poderá ter uma letra.

4.1.2 Selecionar data/hora

Após a introdução dos cursos deve escolher a data e a hora (do tempo letivo 1 ao 3, por exemplo).

A janela da esquerda apresenta-lhe os dados todos sobre o exame.

· Total: número de alunos do curso.

· Exame: número de alunos deste curso com exame.

· Faltam: Número de alunos destes cursos que não fazem exame.

· No. de cursos: número de cursos.

· Exames: número de cursos com exames.

Nota: Apenas os cursos com exames
Esta informação inclui todos os cursos onde haja pelo menos um aluno que vai fazer o exame. Os
outros cursos, sem exame, não vão ser afetados, logo nenhum cuidado especial precisa de ter com
esses cursos uma vez que as aulas deles não são afetadas.
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Cursos em conflito

Caso pretenda ver informação detalhada clique neste botão <Cursos em Conflito> para abrir uma janela
do mesmo nome. Aqui poderá ver que cursos e que alunos são afetados pelo exame.

Dica: Pelo menos cursos com um exame
As repercussões dos exames na escola são menores caso marque os exames para as horas de aulas
dos respetivos cursos, ou para horas onde não há habitualmente aulas, não sendo necessário alterar
horários.

Quando escolher a data/hora pode criar o exame com os dados apresentados utilizando o botão <Inserir
o Exame> e em seguida edite esta informaão na janela de ' Exames' .

4.2 Janela de Exames

A janela de 'Exames' encontra-se no menu 'Aulas Cursos | Exames'.

Pode introduzir os cursos e as datas/horas dos exames através da janela Planeamento de Exames .
Contudo, no caso de já saber, concretamente, os cursos e as datas/horas para os exames, pode criar
os exames diretamente aqui na janela ' Exames '.
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A janela de 'Exames' está dividida em duas partes. A lista de exames existentes na parte esquerda,
enquanto que a parte direita serve para ver e definir os dados do exames, tais como os cursos, os
alunos, salas, etc.

Cursos
Pode selecionar os cursos que fazem parte do exame individualmente ou todos, ou até escolher todo o
acasalamento.

Alunos
Quando cria um exame para um curso, todos os alunos desse curso são adicionados ao exame.

Pode também adicionar individualmente alunos (que por exemplo não estejam no curso, mas precisem
de fazer exame) através do botão <Selecionar...> em 'Alunos'.

Se, por outro lado, existirem alunos no curso que não façam exame, pode simplesmente selecioná-los
e remove-los com a tecla <DEL>.

Professores/Salas
Ao contrário da janela de 'Planeamento de Exames' pode atribuir professores e salas a um exame na
janela de 'Exame'. Pode ver aqui, se um professor é o professor do curso atribuído ao exame, e quando
um professor ou uma sala já se encontra atribuídos a uma aula a essa hora.

A introdução dos professores ou das salas, funciona para várias linhas em simultâneo. Assim, caso as
selecione em simultâneo os professores e a sala serão atribuídos a todos os tempos letivos do exame.

Nota: Vários elementos
Com a tecla <CTRL> pode selecionar de um só vez vários elementos para o exame.
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4.2.1 Funções da Janela Exame

Utilize os filtros para selecionar o nível de ensino e a turma para restringir a informação a visualizar. Por
exemplo, selecionando uma turma apenas, irá visualizar só os cursos dessa turma que tenham pelo
menos um aluno atribuído dessa turma.

Apenas os cursos e os alunos dessa turma serão apresentados na janela.

Todo o ano letivo
Os dois campos das datas por baixo da barra de ferramentas pode ser utilizado para restringir a
visualização dos exames apenas para uma determinada data. Apenas esses exames entre essas datas
serão visualizados. Pode utilizar o botão <Todo o ano letivo> para ver todos os exames marcados ao
longo do ano letivo.

Novo exame
Clique no botão sempre que desejar introduzir um novo exame na janela. Alternativamente, pode clicar
sobre a última linha vazia na lista de exames.

Copiar exames
Utilize esta função para copiar um exame inteiro (incluindo os alunos, os professores e as salas).

Anular exame
Selecione o exame desejado e depois clique neste botão para apagar um ou mais exames.

Dividir exames
Pode utilizar esta funcionalidade para criar n exames com um curso cada n a partir de exames com
vários cursos. Desta forma, por exemplo, consegue transferir todos os cursos de um acasalamento para
um exame (sem colisões) e depois dividir finalmente o exame, para ter cada exame em salas diferentes
ou a horas diferentes.

Cursos em conflito
Utilize este botão ' Cursos em conflito ' para abrir a janela onde pode ver todos os cursos colocados à
mesma hora com os cursos desse exame e que têm pelo menos um aluno atribuído ao exame.

Transferir para a Gestão Diária
Esta funcionalidade cria Aulas Extras para os cursos selecionados. Apenas pode ser utilizado
juntamente com o módulo Gestão Diária.

Definições
A função de definições permite-lhe indicar quantos exames um aluno pode ter por semana. Se este
limite for ultrapassado, quando introduzir um novo exame. irá receber uma mesnagem de aviso e o aluno
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em questão apresentado à direita assinalado com cor azul.

4.2.2 Planeamento de Exames e Gestão Diária

Se a sua licença contemplar o módulo de Gestão Diária, os dados do planeamento de exames passam
diretamente para os horários. Os exames são aceites e considerados como "Aulas Extra" e os cursos
que tenham poucos alunos podem ser cancelados.

Transferir Gestão Diária

Selecione os exames que deseja transferir para os horários através do botão <Transferir Gestão Diária>.
Após confirmar, que os exames devem ser transferidos elesvão aparecer como substituições na Gestão
Diária, assinalados com o tipo "Exame".

Criar Cancelamentos

Na janela de exames, pode cancelar os cursos que tenham poucos alunos no botão de ' Cursos em
Conflito' e depois nessa janela no botão <Cancelar cursos>. O curso será cancelado no que diz respeito
à necessidade de substituições e a linha será assinalada a vermelho para indicar que foi cancelado. Um
cancelamento deste tipo pode ser corrigido na janela de substituições.
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4.2.3 Imprimir Exames

A janela de 'Exames' oferece-lhe várias listagens através dos botões <Imprimir> ou de <Pré-visualizar>
da barra de ferramentas principal.

Adicionar Exames
Esta lista mostra-lhe todos os exames que existem para as datas definidas.

Listagem de Exames/Alunos
Esta lista apresenta-lhe para cada exame, todos os alunos atribuídos em página separada.

Listagem de Disciplinas incompatíveis
Selecione esta lista para ver todos os cursos que colidem com o exame que selecionou.

Listagem de Alunos incompatíveis
Esta listagem apresenta cada curso em conflito, em página separada, com todos os alunos do exame.

Listagem Alunos/Exames
Selecione esta listagem se quer ver um resumo de cada aluno com os seus exames.

Como habitualmente no Untis, pode também fazer as suas configurações pessoais nestas listagens.
Por exemplo, pode utilizar na listagem de cursos o número da aula associada ao curso.

 Gestão de Exames para Professores 

Esta listagem mostra-lhe os exames de cada professor no menu Iniciar | Listagens | Horários de
Exames | Exames Profs.

5 Import / export

O Untis oferece-lhe vários interfaces de exportação que pode utilizar para facilmente trocar dados de
alunos, de cursos e de exames com outras aplicações.

Import / Exportdados de cursos

Se na sua escola, a pessoa que trata dos cursos não é a mesma que faz os horários e querem gerir a
informação separadamente, esta função permite-lhes trabalhar individualmente, mais ou menos de forma
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independente uma da outra como sendo dois ficheiro Untis separados, e depois utilizar esta função para
transferir os cursos para os horários.

Pode encontrar esta opção no menu 'Ficheiro | Import/Export | Untis | Import/Export de dados '.

O ficheiro exportado tem a seguinte informação:

· Disciplinas (código e nome completo)
· Cursos (aulas)
· Dados Base dos Alunos
· Cursos dos Alunos
· Acasalamentos
· Condições: Formação de acasalamentos

O ficheiro de cursos pode ser importado. Quando importar os dados pode assim indicar que aulas não
precisam de ser importadas. Aulas/Cursos são identificados pelo número de aula. Estes números da
aula não devem de modo nenhum ser alterados para que os dados sejam transferidos com sucesso.

Import / export com ficheiro DIF

Pode importar e também exportar em ficheiro com formato DIF os seguintes dados:

· Alunos (Dados Base) ('GPU010.TXT')
· Cursos ('GPU015.TXT')
· Dados dos Exames ('GPU017.TXT')

Pode encontrar detalhes de cada ficheiro, se ao passar o cursor do rato sobre cada menu pressionar a
tecla <F1>.
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