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Essa versão esta prevista para ser liberada em 26/10/2020

AVISO IMPORTANTE
ATENÇÃO: EXECUTAR ESSA AÇÃO ANTES DE ATUALIZAR
Atualizador.jar
Realizamos algumas alterações internas no atualizador devido inconsistências que
estavam ocorrendo no banco de log. Consequentemente a nova versão do atualizador.jar
está disponível no FTP. Caso não tenha acesso entre em contato com nossa central de
relacionamento com o cliente.
EdusoftServiço
A partir da versão 6.48 o EdusoftServiço esta descontinuado e todas as suas
funcionalidades foram movidas para o MentorWebG5, desta forma todos os clientes
devem executar os procedimentos abaixo no momento em que as suas instâncias do
MentorWeb forem atualizadas para a versão 6.48 ou versão superior.

Importante:
Parar o tomcat
Deletar o .war da pasta C:\edusoft\tomcat\wars ou /edusoft/tomcat/wars/
Deletar o xmls xxxxxxEdusoftServico.xml da pasta Localhost
C:\edusoft\tomcat\conf\Catalina\localhost ou
/edusoft/tomcat/conf/Catalina/localhost”
Deletar o conexão do EdusoftServiço no xml de perﬁl de atualização que ﬁca em
C:\edusoft\atualizador\Perﬁs ou /edusoft/atualizador/Perﬁs
Limpar as pastas do sistema normalmente (webapps, work, temp. logs)

ProcessoBackground
Obrigatoriamente todas as Instituições devem revisar suas conﬁgurações do XML ICoruja
ao atualizar para a versão 6.48 ou superior, onde o parâmetro
executaProcessoBackground deve ser deﬁnido da seguinte maneira:
<Parameter name="executaProcessoBackground" value="S" override="false" />
ATENÇÃO! Nas Instituições que possuem balanceamento de carga, (dois ou mais servidores
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executando o sistema em produção) deve-se informar o parâmetro executaProcessoBackground
como “S” no xml ICoruja da primeira máquina (normalmente app01) e como “N” no xml ICoruja das
demais máquinas. Motivo: Somente um tomcat pode executar o processo background, veja o
exemplo abaixo:
<Parameter name="executaProcessoBackground" value="N" override="false" />

Acadêmico
Processos de matrícula
Como responsável ﬁnanceiro do aluno, necessita-se que o mesmo possa fazer a
rematrícula do aluno assumindo a responsabilidade do novo contrato mesmo que não
seja o responsável do contrato anterior. Neste caso, no cadastro de processos de
matrícula, ferramenta Aceite, foi adicionada a nova opção chamada “Permite assumir a
responsabilidade do novo contrato no portal do responsável”. Quando marcado, no portal
do responsável a pessoa logada irá assumir a responsabilidade pelo contrato na
rematrícula, tanto na escolha de disciplina como na escolha de turma. Clique aqui para
saber mais sobre essa customização.
Períodos letivos
Devido aos acontecimentos do Covid-19, as Instituições de ensino careceram de uma
adaptabilidade do sistema que permitisse conﬁgurar quais períodos letivos deveriam ser
ignorados para processos acadêmicos como jubilamento, afastamento, trancamento e IRA
(Índice de Rendimento Acadêmico). Pensando nisso, disponibilizamos uma nova função no
cadastro de período letivo que desconsidera o período letivo em alguns processos
acadêmicos. Entenda Mais.
Integração Google For Education - Avaliações e notas
O MentorWeb já realiza a integração com o Google for Education, onde que, o sistema
envia para o Google as informações necessárias, para integração de turma, alunos e
professores. Agora será possível também realizar a importação de avaliações e notas
feitas no Google for Education. Clique aqui para saber mais.

Requerimento
Requerimento
Pensando na segurança dos dados, customizamos o cadastro de requerimento para que
ao vincular uma interface, o sistema não permita mais a alteração após este
requerimento ser solicitado. Prevenindo assim o risco de perder informações de
requerimentos já solicitados. Clique aqui e veja documentação da tela.
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