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I. INTRODUÇÃO AO PROJETO 

 

Este documento possui a função de explicar o funcionamento da planilha eletrônica de 

inserção de atividades complementares de graduação, a sua correta utilização e solucionar 

problemas que possam vir a ocorrer. 

A planilha é uma ferramenta automatizada, que auxilia nas inserções, registros, 

conversões de carga horária, geração de relatórios e contagem de horas das atividades 

complementares de graduação, uma vez que as mesmas são solicitadas pelo aluno portador da 

planilha e enviadas à coordenação para o deferimento. 

Fora desenvolvida com funções pré-prontas da área de trabalho do Microsoft Excel e 

com a linguagem de programação integrada Visual Basic for Applications (VBA). É necessário 

utilizar versões posteriores ao Excel 2007, a fim de evitar problemas de compatibilidade. 

O projeto começou a ser desenvolvido em 29/05/17. 
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II. UTILIZAÇÃO 

 

1. Ao abrir a planilha, você irá receber a seguinte mensagem: 

“MODO DE EXIBIÇÃO PROTEGIDO: Cuidado, pois arquivos provenientes 

da Internet podem conter vírus. A menos que você precise editá-los, é mais 

seguro permanecer no Modo de Exibição Protegido. ” 

Clique no botão “Habilitar Edição”, pois só assim será possível utilizar a 

planilha devidamente; 

 

2. Feito isso, você irá receber a seguinte mensagem: 

“AVISO DE SEGURANÇA: As macros foram desabilitadas. ” 

Clique no botão “Habilitar Conteúdo” para que a parte automatizada da planilha 

possa funcionar. Caso isso não ocorra, vá para a solução de problemas nº 1 no 

final deste documento; 

 

3. Você estará na planilha “Dados do Aluno”. Uma pequena caixa irá abrir 

perguntando se você deseja cadastrar seus dados. Clique em “Sim”, então, três 

caixas de entrada irão abrir, solicitando o seu nome completo, seu número de 

matrícula e seu e-mail. Ao final das suas entradas, a planilha será salva, então, 

uma janela irá abrir, selecione o local onde você deseja salvar a sua planilha e 

informe um nome qualquer (o nome que será salvo para a sua planilha é uma 

concatenação da sua matrícula e seu nome completo); 

 

4. Ao fim do passo 3, os dados informados irão ser registrados nos campos 

adequados e a planilha irá estar salva com o nome correto. Ao total, existem seis 

botões de funções nesta mesma planilha, os quais terão suas funções explanadas 

no tópico III. Para prosseguir, clique no botão “Inserir ACG”; 
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5. Ao clicar no botão, a seguinte janela irá abrir. Atente-se ao exemplo apresentado 

de como deve ser realizada a entrada dos dados: 

 

Figura 1. Exemplo de inserção de atividade. 

 

O valor que deve ser inserido na caixa de texto “Carga Horária da Atividade” é 

a que consta no certificado. A caixa de texto “URL de Autenticidade” só deve 

ser preenchida quando o caixa de seleção “Comprovante de Validação” estiver 

com a opção “URL de Autenticidade” selecionada, então, deve ser informado o 

link em que a atividade pode ter sua validade verificada. Por fim, clique no botão 

"Inserir” para registrar sua atividade ou no botão “Limpar Dados” para começar 

novamente a inserção da atividade; 

 

6. Após clicar no botão “Inserir”, a atividade será registrada na planilha 

correspondente ao grupo selecionado, a carga horária será convertida e o 

formulário em PDF será gerado; 

 

7. Ao final da inserção de todas as suas atividades, os formulários gerados devem 

ser impressos e assinados pelo aluno, e então, entregues na Secretaria 

Acadêmica. A planilha deve ser enviada para o Relator da Comissão do Curso;  
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III. ELEMENTOS 

 

Na planilha “Dados do Aluno” existem seis botões, que são: 

 

Figura 2. Botões. 

 

Inserir ACG: Possui a função de abrir a janela de inserção de ACG para que o aluno 

faça a sua solicitação; 

 

Links Externos: Possui a função de abrir uma pequena janela com outros seis botões, 

cada um deles direcionando para um determinado site relacionado ao Curso de 

Engenharia Civil; 

 

Figura 3: Links Externos Úteis 
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Consultar ACG: Possui a função de abrir a janela de consulta de ACG’s já registradas. 

Basta selecionar o grupo da atividade a ser pesquisada e informar pelo menos uma letra 

que consta no nome registrado, como no exemplo; 

 

Figura 4. Consulta de Atividades Registradas. 

 

Recadastrar Dados: Possui a função de recadastrar os dados do aluno, em caso de erro 

ou não preenchimento ao abrir a planilha. Basta clicar no botão, então, irá abrir uma 

pequena janela, clicando em “Sim”, os dados serão solicitados novamente e a planilha 

será salva, da mesma maneira como no passo 3; 

 

Atualizar ACG: Possui a função de atualizar as atividades já inseridas na planilha. 

Botão para uso exclusivo da Comissão de Curso; 

 

Desbloquear Planilhas: Possui a função de desbloquear todas as planilhas com a 

correta inserção da senha. Botão para uso exclusivo da Comissão de Curso; 

 

Banco para Pesquisas: Planilha dedicada a reunir todas características de cada 

modalidade separadas por grupo. Deve ser utilizada caso exista alguma dúvida sobre 

quais parâmetros a atividade deve ser inserida, qual o seu fator de conversão, qual sua 

carga horária máxima, etc. A mudança de qualquer célula desta planilha não afeta em 

nada o funcionamento do sistema. Para acessar a normativa completa, clique aqui.  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariacivil/acgs/
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IV. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

1. Janela de inserção não abre: 

Se após seguir os passos 1 e 2, chegar no passo 5 e a janela de inserção não aparecer, 

realize o seguinte procedimento clicando nestes botões: 

• Arquivo: canto superior esquerdo; 

• Opções: último botão da coluna; 

• Central de Confiabilidade: última opção da coluna; 

• Configurações da Central de Confiabilidade...: botão cinza ao lado direito; 

• Configurações de Macro: opção central da coluna; 

• Desabilitar todas as macros com notificação: selecione esta opção. 

Clique em “OK”, “OK”, feche a planilha, abra novamente, realize os passos 1 e 2, isso 

terá solucionado o problema; 

 

2. Links não funcionam: 

Se ao clicar em um link e aparecer a seguinte mensagem: “Não é possível localizar o 

servidor da Internet ou o servidor proxy”, clique no botão “Fim”, verifique se o seu 

computador possui acesso à Internet e tente novamente. 

 

3. Erro no tempo de execução ‘-2147018887 (80071779)’: 

Ao registrar uma atividade, o sistema gera o formulário em PDF cujo nome é a 

concatenação do nome da atividade e da data atual, porém, se já existir um arquivo com 

o mesmo nome gerado, esse erro irá ocorrer. Para resolver, exclua o arquivo que está 

causando o problema e tente novamente. Os relatórios são salvos no mesmo local em 

que está a planilha. 

 

 

 

 

 

 

Sugestões, críticas, dúvidas, comentários, erros não relatados, erros não solucionados? 

Entre em contato pessoalmente ou pelo e-mail: pablo.george4@gmail.com  

mailto:pablo.george4@gmail.com

