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Manual de utilização do UTILatas 

 

O programa UTILatas é uma aplicação que visa a gestão de convocatórias e 

atas de reunião. 

Para efeitos da aplicação entende-se como reunião de avaliação as reuniões 

tidas no final de SEMESTRE com o objetivo claro de proceder à avaliação das 

aprendizagens dos diferentes grupos/turma. 

Passos para a realização de uma reunião 

Neste campo inserem-se todas as seguintes reuniões: 

 Departamento e subdepartamento, 

 Conselhos de Diretores de Turma; 

 Conselho Pedagógico; 

 Conselho Geral; 

 Reuniões de Conselhos de Turma Intercalares; 

 Equipas de trabalho; 

 Outras que não tenham como objeto a avaliação de alunos no final de 

período. 

 Passo 1 – Entrada na aplicação:  

A entrada faz-se pelo nome do docente e respetiva Password; 

 

 

Selecione o nome do 

docente e respetiva 

password 
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Passo 2 – Selecione a estrutura respetiva: 

Deverá selecionar, de entre as estruturas que é membro, aquela a que se 

refere a reunião que pretende documentar.   

 

 

Passo 3 – Efetue a convocatória caso se trate de uma reunião que não seja de 

avaliação de final de período OU opte por começar a produzir a ata caso se 

trate de uma reunião de avaliação de final de período (neste acaso, a 

convocatória será enviada e produzida em simultâneo com a folha de rosto da 

reunião). Para tal deverá seguir os passos: 

a) Convocatória (OU ata de reunião) e clique em novo. 

 
 

Clique na estrutura 

respetiva 
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b) Preencha os dados relativos à convocatória ou à reunião de avaliação. 

 
 

c) No final clique em enviar convocatória e finalize o processo clicando 

em Verificado no menu de Aprovação. 
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Após a indicação de Verificado, a direção receberá um email para proceder à 

Aprovação da convocatória/reunião.  

 

Apenas após a aprovação é que se torna efetiva a convocatória. 

No final, o responsável pela reunião deverá dirigir-se à direção com a 

convocatória para que a mesma seja assinada e posteriormente afixada. 

 

 



 
 

Manual de utilização do UTILatas | 2018/2019 Página 5 

4.º passo: (apenas para as reuniões com convocatória, ou seja reuniões que 

não sejam de avaliação de final de período): 

a) Aceda ao menu Atas de reunião e dê inicio à elaboração da ata com a 

produção da folha de rosto. 

 

b) Siga os menus abaixo indicados: 

 

 

c) Após a indicação do secretário escolhido através de , de entre os 

membros efetivos da estrutura e de clicar em  , a folha de rosto da 

ata será automaticamente produzida e apresentada ao docente. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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5.º passo: Escrita da ata. 

6.º passo: Ajustar o texto e guardar a ata. 

7.º passo: Assim que finalizada ata o docente responsável deverá clicar em 

Verificado (para que a direção aprove a ata), imprimir a ata e entregar a 

documentação na direção. Nota: caso existam relatório, informações 

adicionais ou outro tipo de informação os mesmos devem ser carregados na 

aplicação através do menu “Anexos” (de preferência em formato pdf). 

 

Documentação a entregar na direção: 

 

D
O

C
U

M
EN

TO
 1 Convocatória

Caso se 
aplique à 
reunião

D
O

C
U

M
EN

TO
 2 Ata 

devidamente 
assinada 
pelos 
presidente e 
secretário

D
O

C
U

M
EN

TO
 3 Anexos à ata 

que podem e 
devem ser 
inseridos no  
utilatas


