
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DOCENTES PARA O INEP 

Acesso ao sistema 
A atualização dos dados cadastrais dos docentes será feita através do sistema Rubi WEB. 
Para acessá-lo, entre no site da DGRH, no endereço http://www.dgrh.unicamp.br. 
 
Utilize o menu Sistemas/Rubi (Consulta a dados Funcionais). 
A seguir será exibida a tela de login no sistema Rubi. 
 

 
 
Caso não possua usuário e senha para acessar este sistema, ou o usuário não dê acesso às funções 
descritas a seguir, entre em contato com a DGRH através do site, no menu Contato/Solicitações de 
Serviço, escolhendo o assunto “Senha Rubi/Ronda”. 

Consulta dos dados – Relatório 
Foi criado um relatório que permite consultar 
os dados atualmente cadastrados no sistema 
para cada docente. Este relatório está 
disponível através do menu 
Relatórios/Colaboradores/Relação. 

 
 
Após clicar neste item do menu, utilize o relatório número 260 - Atualização Cadastral de Docentes 
para o INEP. Será exibida a tela de filtro onde pode ser digitada a matrícula do docente que se 
deseja imprimir o relatório.  

http://www.dgrh.unicamp.br/
http://serv-02.dgrh.unicamp.br/rubiweb/conector.exe?ACAO=ENTRANCEREL&SIS=FP&NOME=FPRE260.COL
http://serv-02.dgrh.unicamp.br/rubiweb/conector.exe?ACAO=ENTRANCEREL&SIS=FP&NOME=FPRE260.COL


 
 
Após digitar a matrícula, clique no botão “Consultar”. Para listar todos os docentes da Unidade, 
informe o código do local no campo correspondente, seguido de “==”. Ex: para listar todos da 
FCM, informe no campo Local o valor “02==”; para listar todos do IC, informe o valor “34==”. 
 

IMPORTANTE: O relatório deverá ser impresso clicando-se no botão , na parte superior da 
página. Não utilize o menu “imprimir” ou botão correspondente da barra de ferramentas do seu 
browser (Internet Explorer, Netscape, etc.), pois os dados podem não ser exibidos corretamente. 
 
Após clicar neste botão, será exibida uma tela como a abaixo. Nela existe um botão específico para 
impressão do relatório, através do qual os dados são impressos no formato correto. 
 
 

 
 

Atualização dos dados 
Caso seja necessário atualizar algum dado cadastral, e também para inserir os dados de Área de 
Conhecimento da formação do docente, e os cursos de graduação para os quais ele ministra aulas, 
deve-se acessar a tela do sistema disponível no menu Personalizadas/Docentes-INEP, no Rubi web: 
 

• Digite a matrícula do docente no campo correspondente: 

 
 

 
• Clique no botão “Consultar”, na parte de baixo da tela: 
 

 

  



Serão exibidos os dados atualmente cadastrados no sistema para o docente. 
 

• Digite os campos que precisam ser corrigidos. 
• Alguns campos exigem uma forma especial de preenchimento. São eles: 

o Nacionalidade 
o Cidade 
o Bairro 
o Titulação máxima 
o Curso da titulação máxima 
o País onde obteve a titulação máxima 
o Instituição onde obteve a titulação máxima 
o Área de conhecimento da titulação máxima 
o Curso no qual o docente se graduou 
o Área de conhecimento do curso de graduação do docente 

 

Para estes campos, existe um botão ao lado do mesmo,  , que permite fazer uma busca dos 
valores desejados. Clicando no botão será exibida uma pequena janela onde se pode digitar parte 
da palavra procurada.  
Por exemplo, ao preencher o campo “Curso no qual o docente se graduou”, se estamos procurando 
o curso “Ciência da Computação”, a busca pode ser feita da seguinte forma: 

 
 
Clicando-se no botão “OK” será exibido o resultado da consulta: 
 

 
 
Clicando-se no código do curso correspondente, o mesmo é transportado para a janela principal. 
 



Para os casos em que o código é conhecido (por exemplo, o código da área de conhecimento da 
titulação máxima, que pode ser obtido no site do CNPq) o código pode ser digitado diretamente no 
campo correspondente. 
 
Na parte final da tela, devem ser informados os cursos de graduação para os quais o docente está 
atualmente ministrando aulas. 
Ao lado do nome de cada curso existe uma caixa de seleção onde estão disponíveis os valores 

“Sim” e “Não”:  . Marque com “Sim” os casos em que o docente ministra aquele curso. Não 
é necessário informar os casos negativos. Podem ser assinalados mais de um curso. 
Após fazer todas as alterações, clique no botão “Alterar” na parte de baixo da tela. 
 
 

 
 
Aguarde a mensagem confirmando a alteração dos dados: 
 

 
 

Os botões “Consistir Dados”, “Incluir”, “Excluir” e “Limpar” não serão utilizados.  


