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Esta funcionalidade permite ao Gestor de Escola Acadêmica Especializada 
cadastrar um novo curso de Formação Complementar. 

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Curso → Curso → Cadastrar.

A seguinte página será gerada:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Para realizar o cadastro do curso, o usuário deverá informar os seguintes 
campos:

• Código na UFRN: Crie um código para que o curso seja registrado por meio 
dele; 

• Nome: Informe o nome do curso a ser criado; 
• Data de Início do Funcionamento: Forneça a data de início do funcionamento 

do curso. Para selecionar a data, clique no ícone  e faça uma busca no 
calendário disponibilizado;

• Carga Horária Mínima: Informe a carga horária mínima, em horas, que o 
curso se estenderá;

• Turno: Selecione, dentre as opções mostradas, o turno em que o curso será 
ministrado; 

Figura 1: Dados do Curso



• Forma de Participação do Aluno: Escolha, dentre as formas disponibilizadas, 
qual o tipo de participação do aluno no curso.

Exemplificamos a operação com a inserção dos seguintes dados:

• Código na UFRN: 111111; 
• Nome: Curso de Aperfeiçoamento em Língua Inglesa; 
• Data de Início do Funcionamento: 01/03/2013; 
• Carga Horária Mínima: 60; 
• Turno: Matutino;
• Forma de Participação do Aluno: Presencial.

Após informar devidamente os campos, clique em Cadastrar para prosseguir 
com a operação. A mensagem de sucesso será exibida conforme a imagem a 
seguir.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Cadastrar Calendario Acadêmico

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Listar/Alterar Curso

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor de Escola Acadêmica 
Especializada 

Perfil Gestor Formação Complementar 
Última Atualização ver('', false);

Este funcionalidade permite que o usuário possa buscar, alterar ou remover um
curso de formação complementar já cadastrado no sistema. 

Para dar início a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Curso → Curso → Listar/Alterar.

A seguinte página será gerada:

Figura 2: Mensagem de Sucesso

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:curso:curso:calendario


Caso desista da operação, clique em Cancelar. Esta operação será a mesma 
em todas as telas em que estiver disponível.

Clique no link , caso deseje retornar para a página inicial 
do módulo. Esta operação será válida sempre que estiver presente.

Informe um dos critérios de busca apresentados: Código na UFRN e Nome para 
realizar a busca. O primeiro campo é referente ao código do curso na 
Instituição e o segundo, ao nome do curso buscado.

Exemplificamos com o Nome CURSO DE LÍNGUA INGLESA.

Após preenchido(s) o(s) campo(s) desejado(s), clique em Buscar. A seguinte 
página será exibida:

Para Visualizar um curso, clique no ícone . A seguinte página será 
apresentada:

Aqui o usuário poderá visualizar os dados gerais do curso. Para retornar para a 
tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida sempre que estiver 

Figura 1: Critérios de Busca

Figura 2: Critérios de busca/Cursos Encontrados

 Figura 3: Dados do Curso



disponível.

De volta a tela Critérios de busca/Cursos Encontrados, clique no ícone  caso 
queira alterar um determinado curso. A página a seguir será gerada:

Nesta tela, altere as informações que desejar já cadastradas anteriormente 
referentes ao curso:

• Código na UFRN: Altere, se desejar, o código do curso; 
• Nome: Informe o nome do curso; 
• Data de Início do Funcionamento: Forneça a data de início do funcionamento 

do curso. Para selecionar a data, clique no ícone  e faça uma busca no 
calendário disponibilizado;

• Carga Horária Mínima: Informe a carga horária mínima, em horas, que o 
curso se estenderá;

• Turno: Selecione, entre as opções disponíveis, o turno em que o curso será 
ministrado; 

• Forma de Participação do Aluno: Escolha qual o tipo de participação do aluno 
no curso, entre as formas disponibilizadas pelo sistema.

Exemplificamos fazendo a alteração do campo Turno de Matutino e Vespertino 
para Vespertino.

Para prosseguir, clique em Alterar. O sistema exibirá uma mensagem 
indicando o sucesso da operação:

Ainda na tela Critérios de busca/Cursos Encontrados, o usuário poderá fazer a 
remoção de um curso, clicando no ícone . A janela de confirmação será 
exibida:

Figura 4: Dados do Curso

Figura 5: Mensagem de Sucesso

Figura 6: Caixa de Diálogo



Para confirmar a operação, clique em OK. A mensagem de sucesso será 
apresentada:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Cadastrar Calendário Acadêmico

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Horário

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor de Escola Acadêmica 
Especializada 

Perfil Gestor Formação Complementar 
Última Atualização ver('', false);

Este caso de uso permite ao Gestor de Escola Acadêmica Especializada 
cadastrar um novo horário para o curso de Formação Complementar. 

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Horário → Cadastrar.

A seguinte página será gerada:

Clique no link  caso deseje retornar para a página inicial do
módulo.

Os critérios Unidade Responsável e Nível de Ensino já estão automaticamente 
preenchidos. O sistema solicita que o usuário preencha os critérios abaixo para
que seja realizado o cadastro:

• Hora de Início: Indique o horário inicial do curso;

Figura 7: Mensagem de Sucesso

Figura 1: Escolha a gestora acadêmica e o nível de ensino
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• Hora de Fim: Informe o horário final do curso; 
• Turno: Selecione, dentre as opções disponibilizadas, o turno do curso;
• Ordem: Indique qual a ordem dos horários.

Exemplificaremos a ação com a Hora de Início: 07:15, Hora de Fim: 08:05, 
Turno: MANHÃ e Ordem: 1.

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela 
exibida posteriormente.

Clique em Cadastrar para prosseguir e cadastrar o horário criado. A 
mensagem seguinte será apresentada no topo da tela:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Listar/Alterar Horário

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor de Escola Acadêmica 
Especializada 

Perfil Gestor Formação Complementar 
Última Atualização ver('', false);

Este caso de uso permite ao Gestor de Escola Acadêmica Especializada buscar,
alterar ou remover um horário para o curso de Formação Complementar. 

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Horário → 
Curso → Listar/Alterar.

A seguinte página será gerada:

Figura 2: Mensagem de Sucesso

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Clique no link  caso deseje retornar para a página inicial do
módulo.

Clique no ícone  para alterar o cadastro de um determinado horário. A 
seguinte tela será exibida:

Os critérios Unidade Responsável e Nível de Ensino já estão automaticamente 
preenchidos. Se desejar, o usuário poderá realizar as alterações que 
convierem, de acordo com os critérios a seguir:

• Hora de Início: Indique o horário inicial do curso;
• Hora de Fim: Informe o horário final do curso; 
• Turno: Selecione, dentre as opções disponibilizadas, o turno do curso;
• Ordem: Indique a ordem dos horários.

Exemplificaremos a ação com a Hora de Início: 07:15, Hora de Fim: 08:05, 
Turno: MANHÃ e Ordem: 1.

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela 
exibida posteriormente.

Clique em Alterar para confirmar as alterações realizadas no horário. A 
mensagem seguinte será apresentada no topo da tela:

Figura 1: Horários Cadastrados

Figura 2: Escolha a gestora acadêmica e o nível de ensino



Retornando à tela com os Horários Cadastrados, para remover algum dos 
horários apresentados, clique no ícone  e confirme a remoção na janela 
apresentada posteriormente:

Clique em OK para prosseguir a operação. Se desistir, clique em Cancelar. A 
mensagem de sucesso da remoção será exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA 

Gerenciar Processos Seletivos

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor de Escola Acadêmica 
Especializada 

Perfil Gestor Formação Complementar 
Última Atualização ver('', false);

Figura 3: Mensagem de Sucesso

Figura 4: Caixa de Diálogo

Figura 5: Mensagem de Sucesso.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Esta operação permite que o usuário gerencie os processos seletivos (inclusão,
alteração e exclusão) e acompanhe os inscritos nos cursos de Formação 
Complementar, pelo qual definem quais alunos farão parte dos cursos.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Processos Seletivos → Gerenciar Processos Seletivos.

A seguinte página será gerada:

Clique no link , caso deseje retornar para a página inicial 
do módulo.

Na tela Filtrar Processos Seletivos, preencha o campo com o Ano para que seja 
filtrada a busca. Exemplificaremos a busca com o Ano 2012.

Para desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela
apresentada posteriormente. Essa ação é válida em todas as telas em que se 
encontrar.

Após preencher o campo necessário, clique em Buscar para prosseguir e a tela
com a Lista de Processos Seletivos será atualizada condizendo com a busca 
feita.

Os tópicos a seguir explicarão detalhadamente as funcionalidades dos itens 
identificados na tela acima.

Cadastrar Novo Processo Seletivo

Para realizar um novo cadastro de processo seletivo, clique em
. A seguinte tela será apresentada.

Figura 1: Filtrar Processos Seletivos/Lista de Processos Seletivos



Na parte superior da tela, clique em  para 
retornar para a página inicial onde contém a Lista de Processos Seletivos. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Para cadastrar, o sistema pede que sejam preenchidos alguns critérios 
estabelecidos. São eles:

• Título do Edital:Defina o título do Edital do Processo Seletivo; 

Figura 2: Dados do Processo Seletivo



• Início das Inscrições: Utilizando o ícone  para realizar uma busca no 
calendário, forneça a data em que inicia o período de inscrições para o 
processo seletivo e a hora do mesmo. Este ícone é válido em todos os 
critérios que o contenha.

• Fim das Inscrições: Informe a data final das inscrições para o processo;
• Restrição na Inscrição: Escolha a restrição da inscrição por Somente 

Discentes Assistidos pelo SAE ou Somente a Comunidade Acadêmica; 
• Edital: Caso deseje, realiza o upload do arquivo com o edital em formato PDF;
• Manual do Candidato: Faça o mesmo o manual que será utilizado pelo 

candidato ao processo; 
• Verificar disponibilidade de vagas: Marque esta opção se desejar verificar se 

há disponibilidades de vagas para o curso. Se selecionar sim, as inscrição 
deve se limitar ao número de vagas definido;

• Possui Taxa de Inscrição: Opte por selecionar entre Sim ou Não. Caso a opção
Sim seja selecionada, o sistema disponibilizará os seguintes campos para o 
preenchimento:
• Valor da Taxa de Inscrição (R$): Informe o valor da taxa de inscrição do 

processo seletivo;
• Data de Vencimento da Boleto: Digite a data desejada ou selecione-a no 

calendário exibido ao clicar em ;
• Instruções específicas para a GRU: Se desejar informe as instruções 

específicas para a guia de recolhimento da união. Utilize as ferramentas de 
formatação para realizar a edição do texto conforme desejado.

• Outras Informações:
• Descrição do Processo Seletivo: Nesta aba descreva como será o processo 

seletivo daquele curso determinado. Utilize as ferramentas de formatação 
para realizar a edição do texto conforme desejado.

• Orientações aos Inscritos: Caso queira informar outras orientações aos 
inscritos, forneça-as nesta aba.

Exemplificamos com a inserção dos seguintes dados:

• Título do Edital: Língua Inglesa - Básico;
• Início das Inscrições: 06/02/2013 às 00:00;
• Fim das Inscrições: 06/02/2013 às 23:59;
• Verificar disponibilidade de vagas: Sim;
• Possui Taxa de Inscrição: Sim;
• Valor da Taxa de Inscrição (R$): 100,00;
• Data de Vencimento da Boleto: 07/02/2013.

Após informar devidamente os campos, clique em Próximo Passo para 
prosseguir. A tela a seguir será exibida:



Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Dados do 
Processo Seletivo.

Nesta tela, selecione o Curso e o Questionário dentre as opções 
disponibilizadas pelo sistema. Preencha ainda o campo com o Nº de Vagas 
designadas para ele.

Exemplificamos com o Curso AGR10 - Curso de Língua Inglesa - Básico (MT) - 
NATAL, o Questionário Questionário Informativo - Curso de Língua Estrangeira e
o Nº de Vagas 10.

Após informar os dados desejados, clique em Adicionar à lista para dar 
continuidade com a operação. A página será apresentada no seguinte formato.

Na tela acima, o usuário poderá realizar a remoção do curso anteriormente 
adicionado, para isso clique no ícone . A Caixa de diálogo a seguir será 
fornecida solicitando a confirmação da ação.

Clique em OK para confirmar a remoção do curso, logo em seguida o curso 
será removido da listagem.

Para confirmar a operação, clique em Cadastrar. A mensagem de sucesso da 

Figura 3: Cursos do Processo Seletivo

Figura 4: Lista de Cursos

Figura 5: Caixa de Diálogo



ação será exibida conforme a imagem a seguir.

Alterar Processo Seletivo

Realize a alteração dos dados do processo seletivo clicando no ícone . A página
seguinte será gerada pelo sistema.

Na tela acima, a descrição dos campos poderá ser visualizada no tópico 
Cadastrar Novo Processo Seletivo.

O usuário poderá realizar a alteração dos dados que achar necessário, em 
seguida clique em Próximo Passo para prosseguir com a operação. A página 
seguinte será gerada.

Figura 4: Mensagem de Sucesso

Figura 5: Dados do Processo Seletivo - Alterar



Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Dados do 
Processo Seletivo.

Os procedimentos que podem ser realizados na tela acima poderão ser 
visualizados no tópico Cadastrar Novo Processo Seletivo.

Clique em Alterar para finalizar a operação. A mensagem de sucesso a seguir 
será exibida.

Remover Processo Seletivo

Clique no ícone para realizar a remoção do processo seletivo desejado. A caixa 
de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação.

Clique em OK para confirmar a remoção do processo seletivo escolhido. A 
mensagem de sucesso da ação será apresentada pelo sistema conforme a 
imagem a seguir.

Visualizar Processo Seletivo

Retornando à página de Filtrar Processos Seletivos/Lista de Processos 
Seletivos, clique no ícone  para visualizar as informações do curso. A 

Figura 6: Cursos do Processo Seletivo; Lista de Cursos

Figura 7: Mensagem de Sucesso

Figura 8: Caixa de Diálogo

Figura 9: Mensagem de Sucesso



visualização se dará da seguinte forma:

Para visualizar o questionário informativo referente ao curso, clique em
. As funcionalidades 

referentes a essa opção está disponibilizada no manual Questionários para 
Processos Seletivos , localizado na lista de Manuais Relacionados.

Confirmar Pagamento de Inscrições

Caso o processo seletivo tenha taxa de inscrição, o usuário poderá validar as 
taxas de pagamento realizadas pelo candidanto. Clique no ícone  e a tela 
seguinte será exibida:

Nesta tela é apresentada a lista de inscrições já realizadas pelos candidatos, 
que precisam ser validadas pelo usuário. Clique em Verificar Pagamentos 
para prosseguir. A mensagem de sucesso a seguir será exibida indicando o 
sucesso da ação:

Gerenciar Inscrições

Se desejar gerenciar as inscrições realizadas no curso, clique no ícone . A 
tela a seguir será apresentada:

Figura 10: Dados dos Processos Seletivos - Visualizar

Figura 6: Dados do Processo Seletivo



Para filtrar as inscrições apresentadas na Lista de Inscritos, selecione o Status 
da Inscrição, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema. Exemplificaremos 
com o Status de Inscrição Todos. Se desejar retornar à página anterior, clique 
em Voltar. Essa opção é válida sempre que estiver presente.

Após informar o status, clique em Buscar. A tela será atualizada contendo 
apenas as inscrições filtradas de acordo com o status selecionado.

Os ícones apresentados na tela serão explicados nos subtópicos elencados a 
seguir:

Notificar Inscritos

Se desejar enviar uma mensagem de notificação aos inscritos, clique em
. A página a seguir será apresentada: 

Informe o Status da Inscrição dos que foram inscritos, selecionando um ou 
mais dos itens: Inscrição Submetida, Inscrição Deferida, Inscrição Indeferida e 
Candidato Aprovado. Após isso, indique o Assunto do qual se vai falar e, em 
seguida, elabora a Mensagem a ser enviada.

Clique em Enviar Notificação para prosseguir. Confirme o envio na janela 
exibida:

Figura 8: Dados do Processo Seletivo/Lista de Inscritos

Figura 9: Informe o conteúdo da notificação



Clique em Cancelar para desistir e em OK para prosseguir. O sistema 
retornará à tela de Dados do Processo Seletivo contendo a mensagem 
indicando o sucesso da operação:

Visualizar Dados do Candidato

Para visualizar os dados do candidato determinado em resumo, clique em . O
sistema o direcionará para a próxima tela:

Figura 10: Caixa de diálogo

Figura 11: Mensagem de Sucesso



Para voltar ao menu inicial, clique em .

Se desejar realizar a impressão do resumo, clique em .

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Figura 12: Resumo de Inscrição em Processo Seletivo 



Cadastrar Discente

Clique em  para cadastrar um novo discente à turma. 

Preencha os dados pessoais do inscrito. O sistema pede os seguintes dados:

• CPF: Forneça o CPF do inscrito;
• Nome: Informe o nome do inscrito; 
• E-Mail: Exiba o email do mesmo; 
• Nome da Mãe: Informe o nome da mãe do inscrito; 
• Nome do Pai: Forneça o nome do pai do mesmo; 
• Sexo: Selecione o sexo, Feminino ou Masculino; 
• Data de Nascimento: Forneça a data de nascimento do inscrito. Para 

selecionar a data no calendário, clique no ícone e faça uma busca pela 
data desejada.

• Estado Civil: Indique o estado civil do candidato de acordo com a listagem 
oferecida pelo sistema;

• Raça: Forneça a raça a que pertence o candidato;
• Escola de Conclusão do Ensino Médio: Demonstre o nome da escola de 

conclusão do ensino médio;
• Ano de Conclusão: Identifique seu ano de conclusão; 
• Tipo de Necessidade Especial Se houver, especifique o tipo de necessidade 

Figura 13: Dados Pessoais



especial;
• Tipo Sanguíneo: Indique o tipo sanguíneo do candidato; 
• País: Informe a naturalidade do candidato
• UF: Forneça a sigla do Estado em que nasceu; 
• Município: O município do mesmo; 
• Nacionalidade: Informe a qual nacionalidade pertence; 
• RG: Informe o RG do candidato;
• Órgão de Expedição: Forneça qual é o órgão expedidor do RG;
• UF: Informe a sigla do estado que expediu a documentação;
• Data de Expedição: Informe a data de expedição dos documentos; 
• Título de Eleitor: Informe sobre o título de eleitor, especificando a Zona, 

Seção e UF;
• Certificado Militar: Se houver, informe o certificado militar;
• Data de Expedição: Informe a data de expedição do mesmo, especificando 

Série, a Categoria e o Órgão;
• Passaporte: Forneça informações sobre seu passaporte; 
• CEP: Informe o CEP. Clique em para buscar o endereço do CEP informado.
• Logradouro: Indique o logradouro em que habita o candidato;
• N.°: Forneça o número da habitação; 
• Bairro: Informe o bairro em que mora;
• Complemento: Se houver, exiba alguma informação complementar; 
• UF: Demonstre a sigla do Estado em que mora;
• Município: Informe o município em que se localiza; 
• Tel. Fixo: Informe o número do telefone fixo ou Tel. Celular;
• Banco: Forneça o nome do banco do candidato; 
• N° Agência: Indique o número da agência bancária;
• N° Conta Corrente: Forneça o número da conta corrente. 

Após preenchidos os campos necessários, clique em Próximo Passo para 
prosseguir. A próxima tela será exibida:

Adicione mais informações sobre o discente:

• Curso: Selecione o curso referente à inscrição do candidato;
• Currículo: Selecione dentre os currículos disponibilizados pelo sistema;

Figura 14: Dados do Discente



• Turma de Entrada: Selecione o turma de entrada do discente;
• Forma de Ingresso: Indique qual a forma de ingresso do discente, escolha 

dentre as possibilidades fornecidas pelo sistema;
• Regime do Aluno: Informe qual regime de vínculo do aluno, selecione dentre 

as opções indicadas na lista; 
• Concluiu ensino médio?: Responda à questão selecionando Sim ou Não;
• Observação: Se desejar, elabore alguma informação extra relevante.

Para retornar à tela anterior, clique em Dados Pessoais. Após preencher os 
campos necessários, clique em Próximo Passo. A tela de confirmação dos 
dados será fornecida:

Para retornar às informações de dados sobre o discente, clique em Dados 
Pessoais. Se desejar voltar à tela com as informações acadêmicas do aluno, 
clique em Dados Acadêmicos.

Para prosseguir, clique em Confirmar. A mensagem de sucesso da operação 
será apresentada no topo da página inicial da operação, como mostrado a 
seguir:

Alterar Dados da Inscrição

Para realizar alterações nos dados da inscrição, clique no ícone . A tela será 
apresentada: 

Figura 15: Confira os dados do aluno antes de confirmar a operação

Figura 16: Mensagem de Sucesso





Realize as alterações necessárias para cada critério já explicado anteriormente
na tela referente aos Dados Pessoais.

Após alterar, clique em Alterar Inscrição para prosseguir. Confirme a decisão 
na janela exibida posteriormente:

Clique em OK para confirmar. Se desistir, clique em Cancelar.

A mensagem indicando o sucesso da operação será apresentada no topo da 
tela:

Lista de Presença dos Inscritos

Retornando à tela Lista de Processos Seletivos, clique no ícone  para 
visualizar a lista de presença dos inscritos no Curso.

Será apresentada uma janela para que seja realizado o download do arquivo 
em PDF:

Clique em OK para prosseguir. Desista da operação, clicando em Cancelar.

Imprimir Questionários de Todos os Inscritos

Clique no ícone  para visualizar as informações dos inscritos em formato de 
impressão. A janela de confirmação será exibida:

Figura 18: Caixa de Diálogo

Figura 19: Mensagem de Sucesso

Figura 20: Caixa de Diálogo



Clique em Cancelar para desistir da operação. Prossiga clicando em OK. A tela
com os relatórios contendo informações de todos os inscritos será 
apresentada:

Figura 20: Caixa de Diálogo





Para voltar ao menu inicial, clique em .

Se desejar realizar a impressão do resumo, clique em .

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Alterar Processo Seletivo

De volta à Lista de Processos Seletivos, clique em  para alterar as 
informações do processo. A tela com os Dados do Processo Seletivo será 
exibida de acordo com a Figura 1 deste manual:

As funcionalidades designadas a essa página estão explicada no tópico 
Cadastrar Novo Processo Seletivo, com a diferença de que os campos já estão 
previamente preenchidos para que se realize apenas as alterações desejadas.

Remover Processo Seletivo

Se desejar apagar um processo da Lista de Processos Seletivos, clique no ícone
. A janela a seguir será mostrada:

 Figura 22: Dados do Processo Seletivo



Clique em OK para prosseguir. Se desistir da operação, clique em Cancelar.

A mensagem de sucesso da operação será apresentada posteriormente no 
topo da tela inicial da operação, como mostrado a seguir:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Questionários para Processos Seletivos

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permitirá ao usuário visualizar uma lista com os 
questionários para processos seletivos cadastrados. Se desejar, o usuário 
poderá ainda elaborar um novo questionário, visualizar seus detalhes, alterar 
e/ou inativá-lo(s).

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → 
Formação Complementar → Curso → Processos Seletivos → Questionários para 
Processos Seletivos.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Para retornar ao menu principal módulo Formação Complementar, clique no 
link .

Na tela apresentada acima, o usuário poderá Cadastrar Novo Questionário, 
Visualizar, Alterar, Inativar os questionários listados e Visualizar Estatísticas 

Figura 23: Caixa de Diálogo

Figura 24: Mensagem de sucesso

Figura 1: Lista de Questionários
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das Respostas. Estas operações serão explicadas separadamente nos tópicos a
seguir.

Cadastrar Novo Questionário

O usuário poderá elaborar um novo questionário clicando no ícone
. O sistema apresentará a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela 
para confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que 
apresentarem esta função.

Para dar prosseguimento a operação, o usuário deverá fornecer o Título do 
questionário e clicar em Avançar. Exemplificaremos a operação fornecendo o 
Título Questionário Informativo - Curso Básico de Língua Estrangeira. A 
seguinte tela será exibida:

Na tela apresentada acima, o usuário deverá selecionar o Tipo de Pergunta 
ÚNICA ESCOLHA, ÚNICA ESCOLHA COM PESO NA ALTERNATIVA, MÚLTIPLA 
ESCOLHA, DISSERTATIVA, NUMÉRICA, VERDADEIRO OU FALSO ou ARQUIVO, 
fornecer a Pergunta e definir se a pergunta tem caráter obrigatório 
selecionando a opção Pergunta Obrigatória?.

Exemplificaremos a operação selecionando o Tipo de Pergunta ÚNICA 
ESCOLHA. O sistema apresentará a tela da maneira exibida acima. O sistema 
também exibirá uma tela semelhante a apresentada acima caso o usuário 
escolha o Tipo de Pergunta MÚLTIPLA ESCOLHA. O usuário poderá adicionar 
uma Alternativa no campo destinado. Para confirmar esta operação, clique no 
ícone . Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta 
função. As alternativas serão listadas na seção Alternativas, assim como 
mostra a tela acima. Exemplificaremos a operação com a Pergunta Avalie o 

Figura 2: Dados Gerais

Figura 3: Adicionar Pergunta



curso e adicionando a Alternativa Bom. Para salvar a resposta correta, 
selecione o campo ao lado de uma das alternativas listadas.

O usuário poderá clicar no ícone  para mover a alternativa adicionada para 
cima ou no ícone  para mover as alternativas para baixo. Esta operação será 
válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Para remover uma alternativa adicionada, o usuário deverá clicar no ícone . 
O sistema exibirá a seguinte caixa de confirmação:

Clique em OK para confirmar a operação.

Para adicionar a pergunta ao questionário, clique em Adicionar Pergunta. A 
seguinte mensagem de sucesso será apresentada:

Caso o usuário selecione o Tipo de Pergunta ÚNICA ESCOLHA COM PESO NA 
ALTERNATIVA, o sistema recarregará a tela da seguinte maneira:

Na tela apresentada acima, além de fornecer os critérios explicados 
anteriormente, o usuário deverá fornecer o Peso de cada alternativa. O peso é 
utilizado para dar a devida valoração na alternativa. Exemplificaremos a 
operação com a Pergunta Avalie o curso, o Peso 1 e a Alternativa Bom.

Figura 4: Caixa de Diálogo

Figura 5: Mensagem de Sucesso

Figura 6: Adicionar Pergunta



Caso selecione o Tipo de Pergunta DISSERTATIVA ou NUMÉRICA. O sistema 
apresentará a tela da seguinte maneira:

Além de preencher os critérios explicados anteriormente, o usuário deverá 
informar a Quantidade Máxima de Caracteres necessários para a resposta a 
pergunta. Exemplificaremos a operação com a Pergunta Descreva o curso e a 
Quantidade Máxima de Caracteres 250.

Caso selecione o Tipo de Pergunta VERDADEIRO OU FALSO ou ARQUIVO. O 
sistema apresentará a tela da seguinte maneira:

Na tela apresentada acima, o usuário só precisará fornecer a pergunta. 
Exemplificaremos a operação com a Pergunta O curso é bom. O usuário poderá
adicionar quantas perguntas desejar. A qualquer momento, clique em Resumo
do Questionário para visualizar o resumo do questionário com as perguntas 
adicionadas. Caso o usuário não tenha salvo uma pergunta, o sistema exibirá a
seguinte caixa de diálogo:

Confirme a operação clicando em OK. A seguinte tela será apresentada:

Figura 7: Adicionar Pergunta

Figura 8: Adicionar Pergunta

Figura 9: Caixa de Diálogo



Caso deseje retornar à tela de dados iniciais do questionário, clique em Editar 
Dados Gerais.

O usuário poderá clicar no ícone  para mover uma pergunta para cima ou no 
ícone  para mover para baixo. Esta operação será válida para todas as telas 
que apresentarem esta função.

Se desejar alterar uma pergunta cadastrada, clique no ícone . As opções para
alteração irão variar de acordo com o tipo de pergunta selecionada, os dados 
serão semelhantes aos introduzidos durante o cadastro de perguntas explicado
acima. Exemplificaremos a operação clicando no item 2 da tela acima. O 
sistema apresentará a seguinte tela:

Confirme a operação clicando em Alterar Pergunta. A seguinte mensagem de
sucesso será apresentada:

Para remover uma pergunta, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema 
exibirá a seguinte caixa de confirmação:

Figura 10: Resumo do Questionário

Figura 11: Alterar Pergunta

Figura 12: Mensagem de
Sucesso



Confirme a operação clicando em OK.

O usuário poderá adicionar uma nova pergunta clicando no ícone
.

Para cadastrar o questionário criado, clique em Cadastrar Questionário. A 
seguinte mensagem de sucesso será apresentada:

Visualizar

Clique no ícone  para visualizar um questionário. Exemplificaremos a 
operação clicando no questionário Questionário Informativo - Curso Básico de 
Língua Estrangeira. A seguinte tela será exibida:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Alterar

O usuário poderá alterar um questionário clicando no ícone . A seguinte tela 
será apresentada:

Figura 13: Caixa de Diálogo

Figura 14: Mensagem de Sucesso

Figura 15: Dados Gerais



Clique em Avançar para dar prosseguimento a operação. O sistema exibirá a 
seguinte tela:

O usuário poderá realizar as operações explicadas no tópico Cadastrar Novo 
Questionário deste manual e clicar em Confirmar Alteração para confirmar 
as alterações realizadas. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Inativar

O usuário poderá inativar um questionário clicando no ícone . 
Exemplificaremos a operação clicando no ícone referente ao questionário 
Questionário Informativo - Curso Básico de Língua Estrangeira. O sistema 
exibirá a seguinte tela:

Figura 16: Dados Gerais

Figura 17: Resumo do Questionário

Figura 18: Mensagem de Sucesso



Clique em Inativar Questionário para confirmar a operação. O sistema 
exibirá a seguinte caixa de confirmação:

Confirme a operação clicando em OK. O sistema exibirá a seguinte mensagem 
de sucesso:

Visualizar Estatísticas das Respostas

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Módulo

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor de Escola Acadêmica 
Especializada 

Perfil Gestor Formação Complementar 
Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que o usuário cadastre um novo módulo de disciplinas 
da Formação Complementar contendo suas descrições, carga horária e a qual 
curso o módulo está vinculado.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Módulo → Cadastrar módulo.

A seguinte tela será gerada:

Figura 19: Dados Gerais

Figura 21: Mensagem de Sucesso
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O sistema pede que sejam informados alguns critérios para cadastrar o módulo
desejado. Para isso, forneça a Descrição do módulo a ser criado, a Carga 
Horária Total do mesmo, além do nome da Disciplina deste módulo.

Exemplificaremos como Descrição do módulo: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
LÍNGUA ESTRANGEIRA; A Carga Horária Total de 450 horas e a Disciplina 
LEM1008 - CURSO DE INGLÊS BÁSICO - 450h.

Para adicionar a disciplina ao módulo, clique no ícone . A tela apresentará 
uma nova configuração, demonstrando a disciplina adicionada, como pode ser 
visto a seguir:

Se desejar remover a disciplina já cadastrada, clique no ícone .

Para desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela exibida posteriormente. Essa ação é válida em todas as telas que a 
contenha.

Pra retornar ao menu principal, clique em .

Após adicionar as disciplinas necessárias para compor o módulo, clique em 
Cadastrar. A tela seguinte será exibida a mensagem informando o sucesso da
operação:

Figura 2: Informações do Módulo/Disciplinas já cadastrar para o Módulo

Figura 1: Informações do Módulo

Figura 3: Mensagem de Sucesso



Bom Trabalho

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Listar/Remover Módulo

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor de Escola Acadêmica 
Especializada 

Perfil Gestor Formação Complementar 
Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que o usuário liste, altere ou remova um módulo de 
disciplinas da Formação Complementar cadastrados anteriormente.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Módulo → 
Listar/Remover.

Para retornar ao menu inicial, clique em .

Para realizar a operação, responda um ou mais critérios de busca apresentados
pelo sistema:

• Código: Informe o código do componente a ser buscado; 
• Nome: Forneça o nome do componente;
• Curso: Selecione dentre as opções disponibilizadas pelo sistema, qual o tipo 

do componente.

Para exemplificar, utilizaremos o Curso: Curso de Língua Inglesa - Básico.

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Essa ação é válida em todas as
telas que a contenha

Para prosseguir com a busca, clique em Buscar. A seguinte página com os 
resultados da busca será gerada:

Figura 1: Informe os critérios da busca
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Para realizar alguma atualização no módulo desejado, clique no ícone . A 
página a seguir será apresentada:

Os campos de Descrição e Carga Horária Total estão automaticamente 
preenchidos e bloqueados para alteração.

Adicione disciplinas ao módulo preechendo o campo Disciplina com o nome da 
mesma. Digitando as primeiras letras, o sistema disponibiliza as possibilidades 
de nomes para que o campo seja preenchido.

Exemplificaremos com a Disciplina: AGR1101 - LÍNGUA INGLESA PARA FINS 
ACADÊMICOS I - 60h.

Clique no ícone  para adicionar a disciplina às já cadastradas no módulo.

Se desejar remover uma disciplina, clique no ícone  e a disciplina será 
imediatamente removida da lista. 

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Para prosseguir com as alterações feitas, clique em Alterar. A tela inicial será 
apresentada contendo no topo a mensagem de sucesso, como mostrada a 
seguir:

 Figura 2: Módulos Encontrados

Figura 3: Informações do Módulo/Disciplinas já cadastrar para o Módulo

Figura 4: Mensagem de Sucesso



Retornando à página com os Módulos Encontrados, clique no ícone  para 
remover o módulo que desejar. A tela com a mensagem indicando o sucesso 
da operação será realizada:

Bom Trabalho

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Componentes Curriculares

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que seja realizada o cadastro de componentes 
curriculares, sendo esses caracterizados por Disciplina, Atividade e Módulo. 
Nesse cadastro será possível estruturar os parâmetros de execução do 
componente curricular desejado.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Curso → Componentes Curriculares → Cadastrar.

A tela a seguir será gerada pelo sistema, permitindo que o usuário Selecione o 
Tipo do Componente Curricular.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

Para melhor descrever as operações de cadastro de componentes curriculares, 
este manual será divido em tópicos, sendo esses tópicos disponibilizados de 
acordo com cada Tipo de Componente informado.

Disciplina

Caso o Tipo de Componente curricular selecionado seja Disciplina, a tela inicial 
será configurada da seguinte forma.

Figura 1: Selecione o Tipo do Componente Curricular
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Para dar prosseguimento com a operação, clique em Avançar. A tela seguinte 
será apresentada pelo sistema.

Caso queira retornar à tela inicial que permite que o usuário Selecione o Tipo 
do Componente Curricular, clique em Tipo do Componente Curricular. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

O usuário poderá informar os seguinte campos:

• Código: Informe o código que a disciplina de componente curricular possuirá;
• Nome: Forneça o nome da disciplina;
• Créditos Teóricos: Informe a quantidade de créditos teóricos que a disciplina 

possuirá;
• Créditos Práticos: Informe a quantidade de créditos práticos que a disciplina 

possuirá;
• Pré-Requisitos: Informe o código do componente curricular que será pré-

Figura 2: Selecione o Tipo do Componente Curricular - Disciplina

Figura 3: Dados Gerais do Componente Curricular



requisito para a disciplina cadastrada. Lembrando que todas as expressões 
de pré-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Co-Requisitos: Forneça o código do componente curricular que será co-
requisito para a disciplina cadastrada. Lembrando que todas as expressões 
de co-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Equivalências: Informe o código do componente curricular que será 
equivalente para a disciplina cadastrada. Lembrando que todas as 
expressões de equivalência devem ser cercadas por parênteses;

• Matriculável “On-Line”: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Opte por selecionar entre Sim ou 

Não;
• Horário Flexível do Docente: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Pode criar turma sem solicitação: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Exige Horário: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Quantidade de Avaliações: Opte por selecionar entre 1, 2 ou 3;
• Ementa: Informe a ementa da disciplina que será cadastrada como 

componente curricular.

Exemplificamos com os seguintes dados:

• Código: LEM 0001;
• Nome: LINGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS;
• Créditos Teóricos: 4;
• Créditos Práticos: 4;
• Matriculável “On-Line”: Sim;
• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Não;
• Horário Flexível do Docente: Não;
• Pode criar turma sem solicitação: Não;
• Exige Horário: Sim;
• Quantidade de Avaliações: 3;
• Ementa: Estudo teórico e prático das diversas línguas estrangeiras modernas.

Adquirir conhecimento dentro do campo de utilização de tais línguas e 
aplicação das mesmas em atividades desempenhadas no cotidiano 
acadêmico.

Após informar devidamente os campos, clique em Avançar, para dar 
continuidade com a operação. A tela a seguir será fornecida pelo sistema.



Para retornar para a tela anterior que permite a inserção dos Dados Gerais do 
Componente Curricular, clique em Dados Gerais. Esta mesma função será 
válida sempre que estiver presente.

O usuário deverá confirmar sua senha, informando-a no campo Senha. E em 
seguida, para prosseguir com a operação, clique em Cadastrar. A mensagem 
de sucesso da ação será gerada pelo sistema conforme a imagem a seguir.

Atividade

Caso o Tipo de Componente curricular selecionado seja Atividade, a tela inicial 
será configurada da seguinte forma.

Ao informar a Atividade como Tipo de Componente, serão exibidos o campo 
Tipo de Atividade onde o usuário optará por selecionar entre Atividade 
Formação Complementar, Atividades Complementares, Atividades 
Integradoras de Formação, Estágio ou Trabalho de Conclusão de Curso e o 
campo Forma de Participação onde será possível optar por Atividade 
Acadêmica Individual, Atividade de Orientação Individual ou ainda Atividade 
Especial Coletiva.

Exemplificamos com o Tipo de Atividade Atividade Formação Complementar e 
Forma de Participação Atividade Acadêmica Individual.

Figura 4: Dados Gerais do Componente Curricular

Figura 6: Selecione o Tipo do Componente Curricular



Após informar devidamente os campos, clique em Avançar, para dar 
continuidade com a operação. A tela seguinte será gerada pelo sistema.

O usuário poderá informar os seguinte campos:

• Código: Informe o código que a atividade de componente curricular possuirá;
• Nome: Forneça o nome da atividade;
• Carga Horária Teórica: Informe a carga horária teórica que a atividade 

possuirá;
• Carga Horária Prática: Informe a carga horária prática que a atividade 

possuirá;
• Carga Horária do Docente: Informe a carga horária que o docente terá;
• Pré-Requisitos: Informe o código do componente curricular que será pré-

requisito para a atividade cadastrada. Lembrando que todas as expressões 
de pré-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Co-Requisitos: Forneça o código do componente curricular que será co-
requisito para a atividade cadastrada. Lembrando que todas as expressões 
de co-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Equivalências: Informe o código do componente curricular que será 
equivalente para a atividade cadastrada. Lembrando que todas as 
expressões de equivalência devem ser cercadas por parênteses;

• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Opte por selecionar entre Sim ou 
Não;

• Horário Flexível do Docente: Opte por selecionar entre Sim ou Não;

Figura 7: Dados Gerais do Componente Curricular



• Obrigatoriedade de Nota Final: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Quantidade de Avaliações: Opte por selecionar entre 1, 2 ou 3;
• Descrição: Informe a descrição da atividade que será cadastrada como 

componente curricular.

Exemplificamos com os seguintes dados:

• Código: LEM 0002;
• Nome: CURSOS DE CERTIFICAÇÃO ACADÊMICA;
• Carga Horária Teórica: 60 ;
• Carga Horária Prática: 60;
• Carga Horária do Docente 60:
• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Não;
• Horário Flexível do Docente: Não;
• Obrigatoriedade de Nota Final: Sim;
• Quantidade de Avaliações: 1;
• Descrição: Atividade de formação complementar destinada a cursos de 

certificação acadêmica.

Após informar devidamente os campos, clique em Avançar, para dar 
continuidade com a operação. A tela a seguir será fornecida pelo sistema.

O usuário deverá confirmar sua senha, informando-a no campo Senha. E em 
seguida, para prosseguir com a operação, clique em Cadastrar. A mensagem 
de sucesso da ação será gerada pelo sistema conforme a imagem a seguir.

Figura 8: Dados Gerais do Componente Curricular

Figura 9: Mensagem de Sucesso



Módulo

Caso o Tipo de Componente curricular selecionado seja Módulo, a tela inicial 
será configurada da seguinte forma.

Para dar prosseguimento com a operação, clique em Avançar. A tela seguinte 
será apresentada pelo sistema.

O usuário poderá informar os seguinte campos:

• Código: Informe o código que o módulo de componente curricular possuirá;
• Nome: Forneça o nome do módulo a ser cadastrado;
• Carga Horária Teórica: Informe a carga horária teórica que o módulo 

possuirá;
• Carga Horária Prática: Informe a carga horária prática que o modulo possuirá;
• Carga Horária de Ead: Forneça a carga horária destinada ao ensino a 

distancia;

Figura 10: Selecione o Tipo do Componente Curricular

Figura 11: Dados Gerais do Componente Curricular



• Carga Horária do Docente: Informe a carga horária que o docente terá;
• Pré-Requisitos: Informe o código do componente curricular que será pré-

requisito para o módulo cadastrado. Lembrando que todas as expressões de 
pré-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Co-Requisitos: Forneça o código do componente curricular que será co-
requisito para o módulo cadastrado. Lembrando que todas as expressões de 
co-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Equivalências: Informe o código do componente curricular que será 
equivalente para o módulo cadastrado. Lembrando que todas as expressões 
de equivalência devem ser cercadas por parênteses;

• Matriculável “On-Line”: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Opte por selecionar entre Sim ou 

Não;
• Horário Flexível do Docente: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Exige Horário: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Quantidade de Avaliações: Opte por selecionar entre 1, 2 ou 3;
• Ementa: Informe a ementa do módulo que será cadastrado como 

componente curricular.

Exemplificamos com os seguintes dados:

• Código: LEM 0003;
• Nome: FORMAÇÃO COMPLEMENTAR ACADÊMICA MODULAR;
• Carga Horária Teórica: 60 ;
• Carga Horária Prática: 60;
• Carga Horária de Ead: 60;
• Carga Horária do Docente 60:
• Pré-Requisitos: (LEM0001);
• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Não;
• Horário Flexível do Docente: Não;
• Exige Horário: Sim;
• Quantidade de Avaliações: 1;
• Ementa: Atividade de formação complementar acadêmica modular.

Após informar devidamente os campos, clique em Avançar, para dar 
continuidade com a operação. A tela a seguir será fornecida pelo sistema.



Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

O usuário deverá confirmar sua senha, informando-a no campo Senha. E em 
seguida, para prosseguir com a operação, clique em Cadastrar. A mensagem 
de sucesso da ação será gerada pelo sistema conforme a imagem a seguir.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Listar/Alterar Componentes Curriculares

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que seja realizada a listagem/alteração de 
componentes curriculares, sendo esses caracterizados por Disciplina, Atividade
e Módulo. Nessa operação será possível visualizar, alterar e/ou remover a 
estrutura dos parâmetros de execução do componente curricular desejado.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Curso → Componentes Curriculares → Listar/Alterar.

Figura 12: Dados Gerais do Componente Curricular

Figura 13: Mensagem de Sucesso

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


A tela a seguir será gerada pelo sistema possibilitando que o usuário realize a 
Busca de Componentes Curriculares.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

Para efetuar a busca, o usuário poderá informar o Código e/ou o Nome do 
componente curricular desejado, além de informar o Tipo de componente 
curricular optando por selecionar entre Disciplina, Atividade ou Módulo.

Exemplificamos a pesquisa com Tipo Disciplina.

Após informar os campos que desejar, clique em Buscar para dar continuidade
com a operação. A seguinte página contendo os Componentes Curriculares 
Encontrados será gerada pelo sistema.

As operações de Detalhar Componente Curricular, Alterar Dados do 
Componente e Remover Componente Curricular disponibilizadas na tela acima,
serão descritas nos tópicos a seguir.

Detalhar Componente Curricular

Para realizar o detalhamento do componente curricular, o usuário deverá clicar

no ícone . A página a seguir será exibida pelo sistema.

Figura 1: Busca de Componentes Curriculares

Figura 2: Componentes Curriculares Encontrados



Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Alterar Dados do Componente

Caso deseje realizar a alteração no cadastro do componente curricular, o 

usuário deverá clicar no ícone . A tela a seguir será fornecida:

Para dar prosseguimento com a operação de alteração, clique em Avançar. A 
página seguinte será gerada possibilitando ao usuário a modificação dos Dados
Gerais do Componente Curricular.

Figura 3: Dados Gerais do Componente Curricular

Figura 4: Selecione o Tipo do Componente Curricular



Caso queira retornar para a tela que permite que o usuário Selecione o Tipo do
Componente Curricular, clique em Tipo do Componente Curricular. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente. 

As informações que poderão ser modificadas pelo usuário irão variar de acordo
com o tipo de componente curricular cadastrado. Para melhores descrições 
sobre os tipos de componentes curriculares existentes, consulte o manual 
específico Cadastrar Componentes Curriculares, listado em Manuais 
Relacionados.

O usuário poderá informar os seguinte campos:

• Nome: Forneça o nome da disciplina;
• Pré-Requisitos: Informe o código do componente curricular que será pré-

requisito para a disciplina cadastrada. Lembrando que todas as expressões 
de pré-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Co-Requisitos: Forneça o código do componente curricular que será co-
requisito para a disciplina cadastrada. Lembrando que todas as expressões 
de co-requisitos devem ser cercadas por parênteses;

• Equivalências: Informe o código do componente curricular que será 
equivalente para a disciplina cadastrada. Lembrando que todas as 
expressões de equivalência devem ser cercadas por parênteses;

• Matriculável “On-Line”: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Opte por selecionar entre Sim ou 

Figura 5: Dados Gerais do Componente Curricular



Não;
• Horário Flexível do Docente: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Pode criar turma sem solicitação: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Exige Horário: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Quantidade de Avaliações: Opte por selecionar entre 1, 2 ou 3;
• Ementa: Informe a ementa da disciplina que será cadastrada como 

componente curricular.

Exemplificamos com os seguintes dados:

• Nome: CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA ALEMÃ I;
• Pré-Requisitos: AGR5002;
• Matriculável “On-Line”: Sim;
• Permite CH Compartilhada entre Docentes: Não;
• Horário Flexível do Docente: Não;
• Pode criar turma sem solicitação: Não;
• Exige Horário: Sim;
• Quantidade de Avaliações: 2;
• Ementa: Desenvolvimento de habilidades de expressão oral em língua alemã.

Nível 1.

Após realizar as modificações desejadas, clique em Avançar. A página 
seguinte será fornecida pelo sistema.

Para retornar para a tela que permite a inserção dos Dados Gerais do 
Componente Curricular, clique em Dados Gerais. Esta mesma função será 
válida sempre que estiver presente. 

Para realizar a alteração dos dados, o usuário deverá confirmar sua senha, 
informando-a no campo Senha. E em seguida, para prosseguir com a operação,
clique em Alterar. A mensagem de sucesso da ação será gerada pelo sistema 
conforme a imagem a seguir.

Figura 6: Dados gerais do Componente Curricular



Remover Componente Curricular

Se desejar, o usuário poderá realizar a remoção do componente curricular, 
para isso, clique no ícone . A seguinte tela será apresentada pelo sistema.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Para confirmar a remoção do componente, o usuário deverá confirmar sua 
senha, informando-a no campo Senha. E em seguida, para prosseguir com a 
operação, clique em Remover. A mensagem de sucesso da ação será gerada 
pelo sistema conforme a imagem a seguir:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Estrutura Curricular

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Figura 7: Mensagem Sucesso

Figura 8: Dados Gerais do Componente Curricular

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Esta funcionalidade permitirá ao usuário realizar o cadastro de uma estrutura 
curricular. Essa operação possibilita que sejam cadastrados módulos e 
disciplinas à estrutura curricular em questão. 

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → 
Formação Complementar → Curso → Estrutura Curricular → Cadastrar.

A seguinte tela será exibida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela 
para confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que 
apresentarem esta função.

Para retornar ao menu principal do módulo Formação Complementar, clique no
link .

Para realizar o cadastro da estrutura curricular, o usuário deverá informar os 
seguintes campos:

• Código da Estrutura: Informe o código do cadastro da estrutura curricular;
• Curso: Selecione o curso desejado dentre as opções listadas pelo sistema;
• Prazo de Conclusão: Selecione o prazo de conclusão dentre as opções 

disponibilizadas pelo sistema;
• Mínimo: Informe o prazo mínimo de conclusão. O formato do prazo mínimo 

será estabelecido de acordo com o Prazo de Conclusão informado 
anteriormente; 

• Máximo: Informe o prazo máximo de conclusão. O formato do prazo máximo 
será estabelecido de acordo com o Prazo de Conclusão informado 
anteriormente; 

• Ano - Período de Entrada em Vigor: Informe o ano e período de entrada em 
vigor da estrutura;

• Ativo: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Turno: Escolha o turno desejado dentre as opções listadas pelo sistema;
• Mínimo de Componentes Complementares: Forneça a carga horária mínima 

de componentes complementares.

Para dar prosseguimento a operação, clique em Avançar. Exemplificamos a 
operação com os seguintes dados:

• Código da Estrutura: 0000;

Figura 1: Dados Gerais da Estrutura Curricular



• Curso: AGR10 - Curso de Língua Inglesa – Básico (MT) - NATAL;
• Prazo de Conclusão: Ano;
• Mínimo: 1;
• Máximo: 2;
• Ano - Período de Entrada em Vigor: 2013.1;
• Ativo: Não;
• Turno: Matutino.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida 
para todas as telas que apresentarem esta função.

Na tela apresentada acima, o usuário poderá adicionar um módulo à estrutura 
curricular selecionando o Módulo desejado dentre as opções disponibilizadas 
pelo sistema e fornecendo o Período Oferta deste módulo. Clique no ícone  
para confirmar a operação. Exemplificamos a operação com o Módulo 
MOD0001 - CURSO DE LÍNGUA INGLESA - BÁSICO - 240 e o Período Oferta 1. A 
tela será recarregada da seguinte maneira:

Caso deseje remover o módulo adicionado, clique no ícone . O sistema 
exibirá a seguinte caixa de confirmação:

Clique em OK para confirmar a operação. O módulo será removido em seguida.

Para dar prosseguimento a operação, clique em Avançar. A seguinte tela será 
exibida:

Figura 2: Resumo; Adicionando Módulos

Figura 3: Resumo; Adicionando Módulos



Na tela apresentada acima, o usuário poderá adicionar disciplinas a estrutura 
curricular. Para isso, informe o nome ou código da Disciplina e forneça o 
Período de Oferta da disciplina que deseja adicionar. Ao inserir as letras iniciais
da disciplina, o sistema exibirá uma lista de nomes para facilitar a busca do 
usuário. Clique em Adicionar para dar prosseguimento a operação. 
Exemplificamos a operação com a Disciplina AGR1001 - LÍNGUA INGLESA - 60h 
e o Período de Oferta 1. A disciplina será listada na seção Disciplinas 
Complementares Cadastradas, assim como mostra a tela acima. O usuário 
poderá remover a disciplina cadastrada clicando no ícone . A seguinte caixa 
de confirmação será apresentada:

Clique em OK para confirmar a remoção da disciplina. A disciplina será 
removida da lista em seguida.

Para dar continuidade a operação, clique em Avançar. O sistema exibirá a 
seguinte tela:

Figura 5: Resumo; Adicionando Disciplinas Eletivas; Disciplinas
Complementares Cadastradas

Figura 6: Caixa de Diálogo



Para confirmar o cadastro da estrutura curricular, clique em Cadastrar. A 
seguinte mensagem de sucesso será apresentada:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Listar/Alterar Estrutura Curricular

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar uma listagem das estruturas 
curriculares cadastradas, a partir dessa lista, será possível visualizar, modificar 
e/ou excluir os dados dessas estruturas.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Curso → Estrutura Curricular → Listar/Alterar.

O sistema exibirá a seguinte tela permitindo que o usuário visualize a listagem 
de Estruturas Curriculares cadastradas.

Figura 7: Resumo da Estrutura Curricular

Figura 8: Mensagem de Sucesso

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

As operações apresentadas na tela acima serão descritas nos tópicos a seguir.

Visualizar Estrutura Curricular

O usuário poderá visualizar os detalhes da estrutura curricular clicando no 

ícone . A página a seguir contendo os Dados do Currículo será fornecida pelo
sistema.

Alterar Estrutura Curricular

Para realizar modificações nos dados da estrutura curricular do curso, o usuário

deverá clicar no ícone . A página a seguir será gerada permitindo a alteração
dos Dados Gerais da Estrutura Curricular.

Figura 1: Estruturas Curriculares

Figura 2: Dados do Currículo



Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Na tela acima, o usuário poderá modificar os seguintes campos:

• Código da Estrutura: Informe o número do código da estrutura curricular;
• Curso: Selecione o curso desejado dentre as opções fornecidas pelo sistema;
• Prazo de Conclusão: Selecione o prazo de conclusão da estrutura dentre as 

opções fornecidas pelo sistema;
• Mínimo: Informe o número mínimo de semestres em que a estrutura 

curricular deve ser cumprida;
• Máximo: Informe o número máximo de semestres em que a estrutura 

curricular deve ser cumprida;
• Ano - Período de Entrada em Vigor: Informe o ano e o período em que a 

estrutura entrou em vigor;
• Ativo: Informe se a estrutura está ativa, selecionando Não ou Sim;
• Turno: Selecione o turno em que a estrutura curricular irá ocorrer, entre a 

opções fornecidas pelo sistema;
• Mínimo de Componentes Complementares: Informe a carga horária mínima 

dos componentes complementares.

O usuário deverá realizar as alterações que julgar necessárias, após isso, clique
em Avançar para continuar com as modificações nos dados. A seguinte tela 
será gerada:

Na tela acima, o usuário deverá adicionar o Módulo e o Período Oferta da 

estrutura curricular, em seguida, clicar no ícone  para realizar a adição do 

Figura 3: Dados Gerais da Estrutura Curricular

Figura 4: Adicionando Módulos



módulo, dessa forma, o módulo informado passará a constar na listagem de 
Módulos Cadastrados.

Caso deseje remover o módulo listado, o usuário deverá clicar no ícone . A 
caixa de diálogo a seguir será fornecida pelo sistema solicitando a confirmação
da ação.

Clique em OK para confirmar a operação, o módulo será retirado 
automaticamente da seção Módulos Cadastrados.

Após cadastrar os módulos desejados, o usuário deverá clicar em Avançar, a 
seguinte tela será gerada.

Na tela acima, o usuário poderá adicionar disciplinas eletivas à estrutura 
curricular, para isso, deverá informar a Disciplina e o seu Período de Oferta. 
Após isso, o usuário deverá clicar em Adicionar para cadastrar a disciplina, 
logo em seguida a disciplina passará a constar na listagem de Disciplinas 
Complementares Cadastradas.

Caso deseje excluir uma disciplina eletiva, o usuário deverá clicar no ícone . 
A caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação.

Figura 5: Caixa de Diálogo

Figura 6: Adicionando Disciplinas Eletivas; Disciplinas Complementares
Cadastradas



Clique em OK para confirmar a operação, a disciplina será retirada 
automaticamente da seção Disciplinas Complementares Cadastradas.

Após cadastrar as disciplinas desejadas, o usuário deverá clicar em Avançar, a
seguinte tela será visualizada.

Para confirmar o cadastro dos dados, o usuário deverá clicar em Alterar, a 
mensagem de sucesso será exibida conforme a imagem a seguir.

Remover Estrutura Curricular

Se desejar excluir alguma estrutura curricular cadastrada, o usuário deverá 
clicar no ícone . A caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a 
confirmação da ação.

Figura 7: Caixa de Diálogo

Figura 8: Resumo da Estrutura Curricular



Clique em OK para confirmar a remoção, a seguinte mensagem de sucesso 
será gerada.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Turma de Entrada

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar novas turmas de entrada.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Turma de Entrada → Cadastrar.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Para desistir da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será emitida, 
clique em OK para confirmar a operação. Esta ação será válida para todas as 

Figura 10: Caixa de Diálogo

Figura 11: Mensagem de Sucesso

Figura 1: Dados da Turma de Entrada.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


telas que a apresentar.

Clique em  para retornar ao Menu Formação 
Complementar.

Nesta tela, o usuário poderá cadastrar uma turma de entrada informando os 
critérios a seguir:

• Curso: Informe o curso entre as opções apresentadas pelo sistema;
• Currículo: Escolha o currículo referente ao curso;
• Data de Entrada: Informe a data de entrada, digitando o período desejado ou 

utilizando o calendário por meio do ícone ;
• Ano-Período de Referência: Período utilizado como referência;
• Capacidade: Corresponde à capacidade de alunos na turma.

Utilizaremos, como exemplo, o Curso: AGR10 - Curso de Língua Inglesa - Básico
(MT) 10; Currículo: AGR10 - Curso de Língua Inglesa (MT); Data de Entrada: 
22/02/2012/; o Ano-Período de Referência escolhido foi: 2012-1 e, por fim, a 
Capacidade: 50. Feito isso, clique em Cadastrar. A seguinte mensagem de 
sucesso será exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Listar/Alterar Turma de Entrada

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Listar/Alterar Turma de Entrada

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite ao usuário pesquisar turmas de entrada, modificá-
las e removê-las.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Turma de Entrada → Listar/Alterar Turma de Entrada.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 2: Mensagem de Sucesso.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sigaa:formacao_complementar:casos_de_uso:curso:turma_de_entrada:listar_alterar


Para desistir da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será emitida, 
clique em OK para confirmar a operação. Esta ação é válida para todas as telas
que a apresentar.

Para retornar ao menu inicial,clique em . Esta ação é 
válida para todas as telas que a contenha.

O usuário poderá buscar turmas de entrada informando o Ano e selecionando 
Curso desejado. Clique em Buscar para fazer a pesquisa. O resultado 
apresentado será equivalente aos critérios informados na tela acima. 

Se desejar fazer uma atualização na turma de entrada escolhida, clique no 

ícone . A página abaixo será gerada:

O usuário pode alterar um ou mais do critérios a seguir:

• Curso: O usuário poderá modificar o curso entre as opções apresentadas pelo
sistema;

• Currículo: Escolha o currículo referente ao curso;

Figura 1:Turmas de Entrada Encontradas.

Figura 2: Dados da turma de Entrada.



• Data de Entrada: Modifique a data de entrada, digitando o período desejado 

ou utilizando o calendário por meio do ícone ;
• Ano-Período de Referência: Período utilizado como referência;
• Capacidade: Corresponde à capacidade de alunos da turma.

Feita a modificação desejada, clique em Alterar para prosseguir. A mensagem 
abaixo será gerada confirmando a ação:

Para excluir uma turma de entrada, clique em . O sistema exibirá uma 
mensagem de sucesso:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Gerenciar Portais Públicos

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário gerenricar por

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Página Web → Gerenciar Portais Públicos.

O sistema exibirá a seguinte página:

Alterar Status do Aluno

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário alterar o status de um discente.

Figura 3: Mensagem de Sucesso.

Figura 4: Mensagem de Sucesso.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Operações Administrativas → Alterar Status do Aluno.

A página a seguir será gerada:

Para desistir da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será emitida 
para confirmar a operação. Esta ação será válida para todas as telas que a 
apresentar.

Clique no link  caso deseje retornar para a página inicial do
módulo.

Nesta tela, o usuário poderá buscar o discente informando um ou mais dos 
critérios abaixo:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do aluno;
• CPF: Corresponde ao número de Cadastro de Pessoa Física do aluno;
• Nome do Discente: informe o nome do aluno;
• Curso: Informe o curso que o aluno frequenta.

Como exemplo, usaremos o critério Nome do Discente. Clique em Buscar para 
prosseguir. O resultado será mostrado conforme apresentado na tela abaixo:

Para selecionar discente, clique em . A seguinte tela será mostrada:

Figura 1: Informar Critérios de Busca.

Figura 2: Selecione abaixo o Discente.



Nesta tela, o usuário deverá informar o atual Status do discente, justificar a 
alteração no campo Observação e informar sua senha de login no sistema. 
Utilizaremos como exemplo o Status: TRANCADO e a Observação:O Discente 
Optou Por Trancar o Curso. 

Feitas as alterações, clique em Alterar Status do Aluno. A seguinte 
mensagem de sucesso será apresentada:

Bom Trabalho!

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Calendário Acadêmico

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade possibilita que o usuário cadastre um calendário 
acadêmico ou faça alterações nos calendários existentes, modificando os 
períodos de consolidação de turma, trancamento, matrícula, re-matrícula e 
processamento. 

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Curso → 
Operações Administrativas → Calendário.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 3: Selecione o Novo Status Para Este Discente.

Figura 4: Mensagem de Sucesso.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Caso decida desistir da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo sera 
exibida, clique em OK para confirmar a escolha. Essa operação será válida 
para todas as telas que a apresentar.

Para retornar ao menu inicial clique no ícone .

Nesta tela, o usuário poderá informar as datas e períodos correspondentes aos 
eventos acadêmicos:

• Datas para AGR: Selecione, entre as opções escolhidas, o período do evento 
acadêmico;

• Tornar esse calendário vigente: Clique no campo em branco, para o tornar 
calendário vigente;

• Período Letivo: Referente ao período de aulas do curso;
• Consolidação de Turmas: Corresponde ao período de formação das turmas;
• Consolidação Parcial de Turmas: Corresponde ao período de formação parcial

das turmas;
• Trancamento de Turmas: Escolha o período designado para trancamento de 

turmas;
• Matrícula Online: Selecione o período para matrículas pelo sistema;
• Análise dos Coordenadores/Orientadores da Matrícula: Informe o período de 

processamento das matrículas;
• Re-Matrícula: Determine o período para rematrícula;
• Análise dos Coordenadores/Orientadores para Re-Matrícula: Se refere ao 

Período de processamento das rematrículas.

Para informar as datas, digite-as ou utilize o calendário clicando no ícone . 
Feito isso, clique em Alterar para prosseguir. A seguinte mensagem de 
sucesso será exibida:

Figura 1: Calendários Acadêmicos.

Figura 2: Mensagem De Sucesso.



Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Parâmetros

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permitirá ao gestor da unidade de formação complementar
configurar os parâmetros acadêmicos da sua unidade. Caso a unidade do 
usuário não possua ainda parâmetros cadastrados, o sistema cadastrará um 
novo conjunto de parâmetros através deste caso de uso.

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → 
Formação Complementar → Curso → Operações Administrativas → Parâmetros.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 1: Defina os Valores dos Parâmetros

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela 
para confirmação.

Para retornar ao menu principal do módulo Formação Complementar, clique no
link .

O usuário poderá definir os seguintes parâmetros:

• Matrícula, Trancamentos e Reprovação em Componentes Curriculares
• Percentual Máximo Cumprido para Permitir Trancamento: O usuário deverá 

fornecer o percentual máximo cumprido para permitir trancamento. O 
percentual pode ser de 0 a 100;

• Número Máximo de Trancamentos de PROGRAMA: Forneça o número 
máximo de trancamentos de programa;

• Número Máximo de Trancamentos de MATRÍCULA: Defina o número 
máximo de trancamentos de matrícula;

• Número Máximo de Reprovações: Estabeleça o número máximo de 
reprovações;

• Parâmetros Curriculares
• Número Mínimo de Créditos de Extra-Curricular: Defina o número mínimo 

de créditos extra-curriculares;
• Número Máximo de Créditos de Extra-Curricular: Forneça o número máximo

de créditos extra-curriculares;
• Equivalência de Crédito e Hora/Aula: Defina a equivalência de crédito e 

hora/aula;
• Equivalência de Crédito e Hora/Laboratório: Informe a equivalência de 

crédito e hora/laboratório;
• Equivalência de Crédito e Hora/Estágio: Forneça a equivalência de crédito e

hora/estágio;
• Cadastro de Turmas

• Verificar Choque de Horários em Cadastro de Turmas: Clique nesta opção 
para verificar choque de horários em cadastro de turmas;

• Permite CH Compartilhada entre Docentes em uma Turma: Selecione esta 
opção para permitir carga horária compartilhada entre docentes em uma 
Turma;

• CH Total Máxima do Componente Curricular para Turmas de Férias: 
Forneça a carga horária total máxima do componente curricular para 
turmas de férias;

• Avaliação
• Método de Avaliação: Selecione o método de avaliação dentre Nota, 

Conceito ou Competência;
• Média Mínima de Aprovação: Forneça a média mínima de aprovação;
• Média Mínima que possibilita recuperação: Defina a média mínima que 

possibilita a reprovação;
• Média Mínima de Aprovação para passar por média: Defina a média mínima

de aprovação para passar por média. Caso esta média não seja alcançada, 
será necessária outra avaliação;

• Frequência Mínima para Aprovação: Defina a frequência mínima para 
aprovação;

• Número Máximo de Avaliações por Turma: Forneça o número máximo de 
avaliações por turma;

• Pesos das Avaliações: Informe os pesos aplicados em cada avaliação; 



• Peso da Média e Peso da Recuperação: Defina o peso da média e o peso da 
recuperação;

• Outros Parâmetros
• Solicitar aos discentes a atualização de seus dados pessoais a cada período

de matrícula: Selecione esta opção para solicitar aos discentes a 
atualização de seus dados pessoais a cada período de matrícula;

• Quantidade de períodos regulares: Informe a quantidade de períodos 
regulares;

• Verifica a quantidade de letras no código do Componente Curricular: 
Escolha esta opção para ser verificada a quantidade de letras no código do 
componente curricular.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o ícone , o sistema exibirá 
informações sobre a operação.

Confirme a operação clicando em Confirmar Parâmetros. O sistema exibirá a
seguinte mensagem de sucesso:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Aluno

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário fazer o cadastro dos dados pessoais de um 
discente.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Aluno → Cadastrar.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 1: Identificação da Pessoa.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Nesta tela o usuário deverá informar o número de CPF do aluno. Caso seja 
estrangeiro, o usuário deve marcar no espaço indicado, feito isso clique em 
Enviar. 

A página abaixo será gerada:

Caso desista da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo sera exibida, 
clique em OK para confirmar a escolha. Essa operação será válida para todas 
as telas que a apresentar.

Para retornar ao menu inicial, clique no ícone .

Nesta tela, para cadastrar um aluno, o usuário deve, obrigatoriamente, 
informar os seguintes critérios:

• CPF: Informe o número do Cadastro de Pessoa Física do aluno;
• Nome: Informe o nome do aluno;
• Nome da Mãe: Corresponde ao nome da mãe do aluno;
• Data de Nascimento: Se refere à data de nascimento do aluno. Digite-a ou 

utilize o calendário clicando no ícone .

Figura 2: Dados Pessoais.



Para prosseguir, clique em Próximo Passo. A seguinte tela será apresentada:

Para retornar à tela anterior, clique em Dados Pessoais.

Na tela acima, o usuário deverá informar os seguintes critérios:

• Curso: Informe o curso que o aluno frequenta;
• Currículo: Referente ao currículo do curso; 
• Turma de Entrada: Selecione a turma do aluno.

Como exemplo, usaremos o Curso: Curso de Conversação em Língua Inglesa; 
Currículo: AGR12 - Curso de Conversação em Língua Inglesa (MT) [62 - 2011.2] 
e Turma de Entrada: AGR12 - Curso de Conversação em Língua Inglesa (MT)
(2011.2). Para continuar com o cadastro, clique em Próximo Passo. A tela 
abaixo será mostrada:

Figura 3: Dados do Discente.



Para retornar à tela com os dados pessoais do discente, clique em Dados 
Pessoais. Se desejar retornar à tela anterior, clique em Dados Acadêmicos. 

Para concluir o cadastro do aluno, clique em Confirmar. Um mensagem de 
sucesso será exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Alterar/Remover Aluno

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário buscar e alterar dados referentes aos 
discentes.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 

Figura 4: Dados da Operação.

Figura 5: Mensagem de Sucesso.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Aluno → Alterar/Remover.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo sera exibida, 
clique em OK para confirmar a escolha. Essa operação será válida para todas 
as telas que a apresentar.

Para retornar ao menu inicial, clique no ícone .

Nesta página, o usuário deve informar um ou mais dos critérios apresentados 
abaixo para realizar uma busca:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do discente; 
• CPF: Corresponde ao número do Cadastro de Pessoa Física do aluno;
• Nome do Discente: Informe o nome do aluno; 
• Curso: Referente ao curso que o discente frequenta.

Como exemplo, usaremos o critério Nome do Discente. Feito isso, clique em 
Buscar. O resultado será apresentado na seguinte tela:

Na tela acima, o usuário poderá Selecionar Discente clicando no ícone . A 
tela abaixo será apresentada:

Figura 1: Informe Critérios de busca

Figura 2: Selecione abaixo o discente



Nesta página, o usuário poderá fazer alterações nos dados listados abaixo:

• Curso: Corresponde ao curso que o discente frequenta;
• Currículo: Referente ao currículo do curso do aluno; 
• Turma de Entrada: Altere a turma de entrada do discente; 
• Forma de Ingresso: Forma de admissão;
• Regime do Aluno: Modifique a situação do regime do discente; 
• Concluiu ensino médio?: Selecione, marcando Sim ou Não;
• Observação: Se necessário, adicione ou modifique uma observação.

Para prosseguir clique em Próximo Passo. O sistema mostrará a tela a seguir:

Figura 3: Dados do Discente



Para retornar à tela anterior, clique em Dados Acadêmicos.

Na tela acima, o usuário deve conferir as informações. A seguir, clique em 
Confirmar para concluir as alterações. O sistema exibirá a seguinte 
mensagem de sucesso:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Atualizar Dados Pessoais do Aluno

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário buscar e atualizar dados pessoais de um 
discente.

Figura 4: Confira os Dados do Aluno Antes de Confirmar a Operação

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Aluno → Atualizar Dados Pessoais.

O sistema apresentará a tela abaixo:

Caso desista da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo sera exibida, 
clique em OK para confirmar a escolha. Essa operação será válida para todas 
as telas que a apresentar.

Para retornar ao menu inicial, clique no ícone .

Nesta página, o usuário deve informar um ou mais dos critérios apresentados 
para realizar uma busca:

• Matrícula: Preencha o campo informando o número de matrícula do discente; 
• CPF: Corresponde ao número do Cadastro de Pessoa Física do aluno;
• Nome do Discente: Informe o nome do aluno; 
• Curso: Referente ao curso que o discente frequenta.

Para exemplificar, utilizaremos o critério CPF. Feito isso, clique em Buscar. O 
sistema exibirá o resultado da busca:

Para Selecionar Discente, clique no ícone: . A tela abaixo será apresentada:

Figura 1: Informe os Critérios de Busca.

Figura 2: Selecione Abaixo o Discente.



Caso deseje retornar a menu anterior, clique em Voltar. 

Realizada a atualização, clique em Confirmar Alteração para concluir. A 
seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Editar Observações do Discente

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário inserir, modificar e visualizar observações 

Figura 3: Dados Pessoais.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


cadastradas a um discente.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Aluno → Editar Observações do Discente.

O sistema exibirá a página a seguir:

Para desistir da ação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo sera exibida, 
clique em OK para confirmar a escolha. Essa operação será válida para todas 
as telas que a apresentar.

Caso deseje retornar ao menu inicial, clique no ícone .

Na página acima, o usuário deverá informar um ou mais dos seguintes critérios
para filtrar sua busca:

• Matrícula: Corresponde ao número de matrícula do discente;
• CPF: Neste campo, digite o número do Cadastro de Pessoa Física do Aluno;
• Nome do Discente: Informe o nome do aluno;
• Curso: Referente ao curso que o aluno frequenta.

Exemplificaremos com o Nome do Discente. Feito isso, clique em Buscar. O 
resultado da pesquisa será apresentado:

Figura 1: Informe os Critérios de Busca.

Figura 2: Selecione Abaixo o Discente.



Para Selecionar Discente, clique em . A tela a seguir será exibida:

Se desejar buscar outro discente, clique em Selecionar Outro discente. Essa
operação será válida para todas as telas que a apresentar.

Nesta tela, o usuário deverá Inserir Nova Observação. Utilizamos, como 
exemplo, a observação: Discente em dia com as atividades curriculares. Em 
seguida, clique em Confirmar para cadastrar a nova observação. Uma 
mensagem de sucesso será exibida:

Para visualizar as observações, clique na aba Observações Cadastradas. A 
tela abaixo será exibida:

Caso deseje alterar observação, clique no ícone . O sistema exibirá 
novamente a aba Inserir Nova Observação, na qual o usuário poderá modificar 
a observação.

Para remover observação, clique no ícone . A caixa de diálogo a seguir será 
exibida para confirmar a operação:

Figura 3: Inserir Nova Observação.

Figura 5: Observações Cadastradas.

Figura 6: Caixa de diálogo.



Confirme a remoção clicando em OK. A seguinte mensagem de sucesso será 
exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cadastrar Discente Antigo

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que seja realizado o cadastro de um discente 
antigo. Dessa forma, será necessário informar os dados pessoais e acadêmicos 
do discente, para que essa operação seja realizada de forma correta.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Aluno → Cadastrar Discente Antigo.

A tela a seguir será gerada pelo sistema, permitindo que o usuário informe a 
Identificação da Pessoa.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

O usuário deverá fornecer o número do CPF do discente antigo. Caso o 
discente seja estrangeiro, assinale a opção A pessoa é estrangeira e não 
possui CPF, ao selecionar esta opção, o campo CPF ficará indisponível para o 
preenchimento.

Exemplificamos com o CPF 000.000.000-00.

Figura 7: Mensagem de Sucesso.

Figura 1: Identificação da Pessoa

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Para dar continuidade com a operação, clique em Enviar. A tela a seguir será 
gerada pelo sistema.

O usuário poderá informar os seguintes dados:

• CPF: Informe a numeração do cadastro de pessoa física;
• A pessoa é estrangeira e não possui CPF: Assinale esta opção se o discente 

for estrangeiro e não possuir CPF;
• Nome: Forneça o nome completo do discente antigo que deseja cadastrar;
• E-Mail: Se desejar informe o e-mail do discente;
• Nome da Mãe: Informe o nome completo da mãe do discente;
• Nome do Pai: Informe o nome completo do pai do discente;
• Sexo: Opte por selecionar entre Masculino ou Feminino;
• Data de Nascimento: Digite a data desejada ou selecione-a no calendário 

exibido ao clicar em ;
• Estado Civil: Selecione dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
• Raça: Selecione dentre as opções listadas pelo sistema;
• Escola de Conclusão do Ensino Médio: Informe o nome da escola de 

conclusão do ensino médio; 
• Ano de Conclusão: Informe o ano de conclusão do ensino médio;
• Tipo de Necessidade Especial: Escolha o tipo de necessidade especial dentre 

Figura 2: Dados Pessoais



as opções listadas pelo sistema;
• Tipo Sanguíneo: Selecione o tipo sanguíneo desejado dentre as opções 

listadas pelo sistema;
• País: Forneça o país selecionando dentre as opções disponíveis no sistema;
• UF: Informe a unidade federativa em que o discente nasceu;
• Município: Forneça o município em que o discente nasceu;
• Nacionalidade: Informe a nacionalidade do discente;
• RG: Forneça o número da identidade do discente;
• Órgão de Expedição: Informe o órgão de expedição do RG;
• UF: Informe a unidade federativa que o documento de RG foi expedido;
• Data de Expedição: Digite a data de expedição do RG ou selecione-a no 

calendário exibido ao clicar em ;
• Título de Eleitor: Forneça a numeração do título de eleitor;
• Seção: Forneça a seção do título de eleitor;
• UF: Informe a unidade federativa do título de eleitor;
• Certificado Militar: Caso o discente possua certificado militar, informe-o;
• Data de Expedição: Digite a data de expedição do certificado militar ou 

selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
• Série: Forneça a série do certificado militar;
• Categoria: Informe a categoria da certificação militar;
• Órgão: Forneça o órgão de certificação militar;
• Passaporte: Caso haja, informe a numeração do passaporte do discente;
• CEP: Forneça o código de endereçamento postal do discente, ou utilize o 

ícone  para procurá-lo;
• Logradouro: Forneça o endereço que o discente reside;
• N.°: Informe a numeração residencial do discente;
• Bairro: Forneça o bairro em que reside o discente;
• Complemento: Caso haja complemento, forneça-o;
• UF: Informe a unidade federativa em que reside o discente;
• Município: Informe o município em que reside o discente;
• Tel. Fixo: Casa haja, informe o número de telefone fixo;
• Tel. Celular: Forneça o número de telefone celular;
• Banco: Selecione o banco desejado dentre as opções listadas pelo sistema;
• N° Agência: Informe a numeração da agência do discente;
• N° Conta Corrente: Forneça a numeração da conta corrente do discente.

Exemplificamos com os seguintes dados:

• CPF: 000.000.000-00;
• Nome: NOME DO DISCENTE;
• E-Mail: desenv@info.ufrn.br;
• Nome da Mãe: NOME DA MÃE DO DISCENTE;
• Nome do Pai: NOME DO PAI DO DISCENTE;
• Sexo: MASCULINO;
• Data de Nascimento: 10/09/1989;
• Estado Civil: Solteiro(a);
• Raça: Branco;
• Ano de Conclusão: 1999;
• Tipo de Necessidade Especial: Alta Habilidade;
• País: BRASIL;
• UF: Rio Grande do Norte;



• Município: NATAL;
• Nacionalidade: BRASILEIRA;
• RG: 000000;
• Órgão de Expedição: SSP;
• UF: Rio Grande do Norte;
• Título de Eleitor: 0000 000;
• Seção: 000;
• UF: Rio Grande do Norte;
• Passaporte: 0000;
• CEP: 59000-000;
• Logradouro: Rua Capim Macio;
• N.°: 999;
• Complemento: BL ANGR APT 501;
• UF: Rio Grande do Norte;
• Município: NATAL;
• Tel. Fixo: (84) 00000000;
• Tel. Celular: (84) 00000000;
• Banco: BANCO DO BRASIL S.A.;
• N° Agência: 000000;
• N° Conta Corrente: 0000000000.

Após preencher devidamente os campos, clique em Próximo Passo. A tela 
seguinte será gerada pelo sistema, possibilitando que o usuário informe os 
Dados do Discente.

Caso queira retornar para a tela onde é possível que o usuário informe os 
Dados Pessoais do discente, clique em Dados Pessoais. Esta mesma função 
será válida sempre que estiver presente.

Nesta tela o usuário deverá informar os seguintes dados:

• Matrícula: Informe a matrícula do aluno;
• Ano-Período Inicial: Informe o ano e o período inicial;
• Status: Selecione o status dentre as opções listadas pelo sistema;

Figura 3: Dados do Discente



• Curso: Selecione o curso desejado dentre as opções disponibilizadas pelo 
sistema;

• Currículo: Selecione o currículo dentre as opções listadas, as opções 
disponíveis neste campo serão apresentadas de acordo com o Curso 
informado;

• Turma de Entrada: Selecione a turma de entrada dentre as opções 
disponíveis, esses critérios serão informados de acordo com o Curso e 
oCurrículo informado anteriormente;

• Forma de Ingresso: Selecione dentre as opções listadas pelo sistema;
• Regime do Aluno: Opte por selecionar entre Externo, Interno, Não Informado 

ou Semi-Interno;
• Concluiu ensino médio?: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Observação: Se achar pertinente informe a observação desejada.

Exemplificamos com o preenchimento dos campos com as seguintes 
informações:

• Matrícula: 2008000000;
• Ano-Período Inicial: 2012-1
• Status: CONCLUÍDO;
• Curso: Curso de Conversação em Língua Inglesa;
• Currículo: AGR12 - Curso de Conversação em Língua Inglesa (MT) [62 - 

2011.2];
• Turma de Entrada: AGR12 - Curso de Conversação em Língua Inglesa (MT) 

(2011.2);
• Forma de Ingresso: PROCESSO SELETIVO;
• Regime do Aluno: Externo;
• Concluiu ensino médio?: Sim.

Para dar prosseguimento com a operação, clique em Próximo Passo. A página
a seguir será fornecida, permitindo que o usuário Confira os dados do aluno 
antes de confirmar a operação.



Clique em Dados Acadêmicos, se desejar retornar para a tela que permite o 
preenchimento dos Dados do Discente.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Para finalizar a operação de cadastro de um discente antigo, clique em 
Confirmar. A mensagem de sucesso da ação será exibida conforme a imagem 
a seguir.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Efetuar Matrícula

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que seja realizada a efetuação de matrículas em 
turmas.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 

Figura 4: Confira os dados do aluno antes de confirmar a operação

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Complementar → Aluno → Matrícula → Efetuar Matrícula.

A tela a seguir será gerada, permitindo que o usuário Selecione uma 
Modalidade de Matrícula.

Para selecionar uma modalidade de matrícula, o usuário deverá clicar no link 
referente a operação desejada. As funcionalidades apresentadas acima serão 
descritas nos tópicos a seguir.

Matricular um Aluno em uma Turma

Para realizar a matrícula de um aluno em uma turma, clique no link

. A página seguinte será gerada pelo sistema 
permitindo que o usuário Informe os Dados para a Matrícula.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

O usuário deverá informar o nome do Aluno e selecionar a Turma a qual o 
aluno será matriculado.

Exemplificamos com o Aluno NOME DO DISCENTE e Turma LÍNGUA FRANCESA 
II - 01 (2012.2).

Após informar devidamente os campos, clique em Avançar, para dar 
prosseguimento com a operação. A seguinte tela será fornecida pelo sistema.

Figura 1: Selecione uma Modalidade de Matrícula

Figura 2: Informe os Dados para a Matrícula



Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Para dar prosseguimento com a operação, clique em Confirmar. A página 
seguinte será apresentada juntamente com a mensagem de sucesso da ação.

Ao clicar em Nova Matrícula o usuário será redirecionado para a tela inicial 
dessa operação. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.

Caso deseje emitir o atestado de matrícula, o usuário deverá clicar em Gerar 
Atestado, a seguinte tela será fornecida.

Figura 3: Alunos; Disciplinas

Figura 4: Mensagem de Sucesso; Disciplinas Matriculadas



Se desejar imprimir o relatório, clique no ícone .

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Matricular um Aluno em um Módulo

Para realizar a matrícula de um aluno em um módulo, clique no link
. A página seguinte será gerada pelo sistema 

permitindo que o usuário Informe os Dados para a Matrícula.

Figura 5: Atestado de Matrícula



O usuário deverá informar o nome do Aluno, selecionar o Curso e em seguida o
Módulo a qual o aluno será matriculado.

Exemplificamos com o Aluno NOME DO DISCENTE, Curso Curso de Conversação
em Língua Inglesa e Módulos CURSO DE CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA.

Após informar devidamente os campos, clique em Avançar, para dar 
prosseguimento com a operação. A seguinte tela será fornecida pelo sistema.

Selecione a turma do módulo desejado e em seguida clique em Avançar, para 
dar continuidade com a operação. A página a seguir será gerada.

Para finalizar a operação de matrícula de um aluno em um módulo, clique em 
Confirmar. A página seguinte será apresentada juntamente com a mensagem 
de sucesso da ação.

Figura 6: Informe os Dados para a Matrícula

Figura 7: Turmas Abertas do Módulo

Figura 8: Alunos; Disciplinas

Figura 9: Mensagem de Sucesso; Disciplinas Matriculadas



Caso deseje emitir o atestado de matrícula, o usuário deverá clicar em Gerar 
Atestado, a seguinte tela será fornecida.

Se desejar imprimir o relatório, clique no ícone .

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Matricular uma Turma de Entrada em um Turma

Clique no link  para realizar a 
operação de matrícula de alunos de uma turma de entrada em uma única 
turma. A página a seguir será apresentada, possibilitando que o usuário 
Informe os Dados para a Matrícula.

Figura 10: Atestado de Matrícula



O usuário deverá selecionar o Curso e a Turma de Entrada dentre as opções 
listadas pelo sistema e informar o nome da Turma.

Exemplificamos com o Curso Curso de Conversação em Língua Inglesa, a 
Turma de Entrada AGR12 - Curso de Conversação em Língua Inglesa (MT) 
(2011.2) e a Turma LÍNGUA INGLESA II.

Após informar devidamente os campos, clique em Buscar. A tela seguinte 
contendo a listagem de Discentes Matriculados será fornecida.

Selecione os discentes desejados para realizar a matrícula de uma turma de 
entrada em uma turma. Para confirmar a matrícula dos discentes assinalados, 
clique em Matrícula Discentes. A página a seguir será gerada.

Clique em Confirmar, para prosseguir com a operação. A mensagem de 
sucesso da ação será exibida, conforme a imagem abaixo.

Figura 11: Informe os Dados para a Matrícula

Figura 12: Discentes Matriculados

Figura 13: Alunos; Disciplinas

Figura 14: Mensagem de Sucesso



Matricular uma Turma de Entrada em um Módulo

Para realizar a matrícula dos alunos de uma turma de entrada nas disciplinas 
de um módulo, clique no link .

Matricular um Aluno em Turmas do Semestre

Clique no link  para realizar a 
matrícula de um aluno em algumas turmas do semestre atual. A página a 
seguir será exibida pelo sistema.

Informe o nome do Aluno e em seguida selecione a turma que irá matriculá-lo.

Exemplificamos com o Aluno NOME DO DISCENTE e selecionamos a opção de 
turma AGR1201 - CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA I.

Após informar devidamente os dados, clique em Continuar para dar 
continuidade com a operação. A tela seguinte será gerada pelo sistema.

Para prosseguir com a operação, clique em Confirmar. A seguinte tela será 
fornecida juntamente com a mensagem de sucesso da ação.

Figura : Selecione um Discente

Figura : Alunos; Disciplinas



Caso deseje emitir o atestado de matrícula, o usuário deverá clicar em Gerar 
Atestado, a seguinte tela será fornecida.

Figura : Mensagem de Sucesso; Disciplinas Matriculadas



Se desejar imprimir o relatório, clique no ícone .

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Figura : Atestado de Matrícula
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Alterar Status de Matrículas em Turmas

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que seja realizada a alteração do status de matrículas 
em turmas. Possibilitando assim, que o status de um componente curricular de 
um determinado discente seja alterado.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Matrícula → Alterar Status de Matrículas em Turmas.

A tela a seguir será gerada, permitindo que o usuário Informe os Critérios de 
Busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

Para realizar a pesquisa, o usuário poderá utilizar um ou mais dos seguintes 
campos:

• Matrícula: Informe a numeração da matrícula do discente;
• CPF: Forneça o número do documento de CPF do discente;
• Nome do Discente: Informe o nome do discente que deseja procurar;
• Curso: Informe o nome do curso desejado.

Exemplificamos com o Nome do Discente NOME DO DISCENTE.

Após informar devidamente os campos, clique em Buscar, para dar 
continuidade com a operação. A página a seguir será gerada, apresentando a 
listagem de discentes encontrados, de acordo com o critério de busca 
apresentado.

Figura 1: Informe os Critérios de Busca



Para realizar a seleção do discente desejado, o usuário deverá clicar no ícone

. A tela seguinte será fornecida pelo sistema, possibilitando que o usuário 
Selecione as Matrículas.

Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar.

O usuário deverá assinalar o Componente que deseja realizar a alteração de 
matrícula. Logo em seguida, clique em Alterar Matrículas, para prosseguir 
com a operação. A página seguinte será fornecida pelo sistema, possibilitando 
que o usuário Confira os Dados para Efetuar a Alteração do Status da Matrícula.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Nesta tela, informe o Novo Status do componente curricular, selecionando 
dentre as opções disponibilizadas pelo sistema.

Exemplificamos com o Novo Status DISPENSADO.

Figura 2: Selecione Abaixo o Discente

Figura 3: Selecione as Matrículas

Figura 4: Confira os Dados para Efetuar a Alteração do Status da Matrícula



Caso deseje realizar a seleção de outras matrículas na página anteriormente 
gerada, clique em Selecionar Outras Matrículas.

Para finalizar a operação de alteração, clique em Confirmar. A mensagem de 
sucesso da ação será exibida conforme a imagem a seguir.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Trancar Matrículas em Turmas

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que seja realizado o trancamento de matrículas em 
turmas. Possibilitando assim, que o status de um componente curricular de um 
determinado discente seja modificado para trancado. 

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Matrícula → Trancar Matrículas em Turmas.

A tela a seguir será gerada, permitindo que o usuário Informe os Critérios de 
Busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

Para realizar a pesquisa, o usuário poderá utilizar um ou mais dos seguintes 
campos:

• Matrícula: Informe a numeração da matrícula do discente;
• CPF: Forneça o número do documento de CPF do discente;
• Nome do Discente: Informe o nome do discente que deseja procurar;
• Curso: Informe o nome do curso desejado.

Figura 1: Informe os Critérios de Busca

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Exemplificamos com o Nome do Discente NOME DO DISCENTE.

Após informar devidamente os campos, clique em Buscar, para dar 
continuidade com a operação. A página a seguir será gerada, apresentando a 
listagem de discentes encontrados, de acordo com o critério de busca 
apresentado.

Para realizar a seleção do discente desejado, o usuário deverá clicar no ícone

. A tela seguinte será fornecida pelo sistema, possibilitando que o usuário 
Selecione as Matrículas que Terão o Status Alterado para: Trancado.

Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar.

O usuário deverá assinalar o Componente que deseja realizar o trancamento 
de matrícula. Logo em seguida, clique em Alterar Matrículas, para prosseguir
com a operação. A página seguinte será fornecida pelo sistema, possibilitando 
que o usuário Confira os Dados para Efetuar a Alteração do Status da Matrícula.

Figura 2: Selecione Abaixo o Discente

Figura 3: Selecione as Matrículas que Terão o Status Alterado para: Trancado

Figura 4: Confira os Dados para Efetuar a Alteração do Status da Matrícula



Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Caso deseje realizar a seleção de outras matrículas na página anteriormente 
gerada, clique em Selecionar Outras Matrículas.

Para finalizar a operação de trancamento de matrícula, clique em Confirmar. 
A mensagem de sucesso da ação será exibida conforme a imagem a seguir.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Matricular Atividade

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que seja realizada a matrícula de discentes em 
atividades de formação complementar.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Registro de Atividades → Matricular.

O sistema exibirá a seguinte tela, onde será permitido que o usuário Informe 
os Critérios de Busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

O usuário poderá informar os seguintes dados, combinando-os para refinar a 
busca:

• Matrícula: Forneça o número da matrícula do discente;
• CPF: Informe o número de CPF do discente;
• Nome do Discente: Informe o nome do discente;
• Curso: Forneça o nome do curso desejado.

Exemplificamos com o Nome do Discente NOME DO DISCENTE.

Para dar prosseguimento com a operação, clique em Buscar. A seguinte tela 
será gerada pelo sistema.

Clique no ícone , para selecionar o discente desejado. A tela a seguir será 
fornecida.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Ao clicar em Selecionar Outro Discente, o sistema retornará para a tela 
inicial, permitindo assim que o usuário informe um novo critério de busca. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Para buscar por uma atividade, o usuário poderá informar o Departamento e o 
Tipo de Atividade selecionando dentre as opções listadas, além de informar o 
nome da Atividade desejada.

Exemplificamos com o Tipo de Atividade ATIVIDADE FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR.

Clique em Buscar Atividades, para que a listagem de atividades encontradas 
seja fornecida, como demonstrada na imagem abaixo.

Clique no ícone , para selecionar a atividade complementar desejada. A 
página a seguir será apresentada pelo sistema.

Figura 3: Selecione os Critérios de Busca da Atividade

Figura 4: Selecione Uma das Atividades Abaixo



Para retornar para a tela anteriormente gerada e informar novos dados, clique 
em Selecionar Outra Atividade.

Informe o Ano-Período de realização da atividade e no critério Orientador o 
usuário deverá optar por selecionar entre Todos da UFRN, Somente da minha 
unidade ou Somente externos, além disso, informe o nome do orientador 
selecionando-o na listagem disponibilizada pelo sistema ao fornecer os 
caracteres iniciais da matrícula ou do nome do orientador.

Exemplificamos com Ano-Período 2012.1, seleção da opção Todos da UFRN e 
Orientador NOME DO ORIENTADOR.

Após informar devidamente os campos, clique em Próximo Passo, para dar 
prosseguimento com a operação. A página a seguir será apresentada pelo 
sistema.

Para retornar para a tela anteriormente gerada e informar novos dados, clique 
em Alterar Dados Informados.

O usuário deverá inserir a sua Senha e em seguida clicar em Confirmar, para 
finalizar a operação. A tela seguinte será gerada juntamente com a mensagem 
de sucesso da ação.

Figura 6: Dados do Registro

Figura 5: Informe os Detalhes do Registro da Atividade



Ao clicar em Utilizar o Mesmo Discente, o sistema retornará para a página 
inicial do sistema utilizando o Nome do Discente informado anteriormente 
como critério de busca.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Consolidar Atividade

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que seja realizada a consolidação de atividades de
formação complementar realizadas por discentes.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Registro de Atividades → Consolidar.

O sistema exibirá a seguinte tela, onde será permitido que o usuário Informe 
os Critérios de Busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

O usuário poderá informar os seguintes dados, combinando-os para refinar a 
busca:

• Matrícula: Forneça o número da matrícula do discente;

Figura 7: Mensagem de Sucesso; Dados do Registro

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


• CPF: Informe o número de CPF do discente;
• Nome do Discente: Informe o nome do discente;
• Curso: Forneça o nome do curso desejado.

Exemplificamos com o Nome do Discente NOME DO DISCENTE.

Para dar prosseguimento com a operação, clique em Buscar. A seguinte tela 
será gerada pelo sistema.

Clique no ícone , para selecionar o discente desejado. A tela a seguir será 
fornecida.

Ao clicar em Selecionar Outro Discente, o sistema retornará para a tela 
inicial, permitindo assim que o usuário informe um novo critério de busca. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Escolha na listagem a atividade acadêmica que deseja selecionar, para isso, 

clique no ícone . O sistema apresentará a seguinte tela.

Para retornar para a tela anteriormente gerada e informar novos dados, clique 
em Selecionar Outra Atividade.

O usuário deverá informar a Nota Final do discente na atividade anteriormente 
selecionada.

Exemplificamos com a Nota Final 10,0.

Após informar devidamente o campo, clique em Próximo Passo, para dar 
prosseguimento com a operação. A página a seguir será gerada pelo sistema.

Figura 3: Atividades Acadêmicas Específicas

Figura 4: Informe os Detalhes do Registro da Atividade



Para retornar para a tela anteriormente gerada e informar novos dados, clique 
em Alterar Dados Informados.

O usuário deverá inserir a sua Senha e em seguida clicar em Confirmar, para 
finalizar a operação. A tela seguinte será gerada juntamente com a mensagem 
de sucesso da ação.

Ao clicar em Utilizar o Mesmo Discente, o sistema retornará para a página 
inicial do sistema utilizando o Nome do Discente informado anteriormente 
como critério de busca.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Figura 5: Dados do Registro

Figura 6: Mensagem de Sucesso; Dados do Registro
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Validar Atividade

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que seja realizada a validação de atividades de 
formação complementar realizadas por discentes.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Registro de Atividades → Validar.

O sistema exibirá a seguinte tela, onde será permitido que o usuário Informe 
os Critérios de Busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

O usuário poderá informar os seguintes dados, combinando-os para refinar a 
busca:

• Matrícula: Forneça o número da matrícula do discente;
• CPF: Informe o número de CPF do discente;
• Nome do Discente: Informe o nome do discente;
• Curso: Forneça o nome do curso desejado.

Exemplificamos com o Nome do Discente NOME DO DISCENTE.

Para dar prosseguimento com a operação, clique em Buscar. A seguinte tela 
será gerada pelo sistema.

Clique no ícone , para selecionar o discente desejado. A tela a seguir será 
fornecida.



Ao clicar em Selecionar Outro Discente, o sistema retornará para a tela 
inicial, permitindo assim que o usuário informe um novo critério de busca. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Para buscar por uma atividade, o usuário poderá informar o Departamento e o 
Tipo de Atividade selecionando dentre as opções listadas, além de informar o 
nome da Atividade desejada.

Exemplificamos com o Tipo de Atividade ATIVIDADE FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR.

Clique em Buscar Atividades, para que a listagem de atividades encontradas 
seja fornecida, como demonstrada na imagem abaixo.

Clique no ícone , para selecionar a atividade complementar desejada. A 
página a seguir será apresentada pelo sistema.

Figura 3: Selecione os Critérios de Busca das Atividades

Figura 4: Selecione uma das Atividades Abaixo



Para retornar para a tela anteriormente gerada e informar novos dados, clique 
em Selecionar Outra Atividade.

Informe o Ano-Período de realização da atividade e no critério Orientador o 
usuário deverá optar por selecionar entre Todos da UFRN, Somente da minha 
unidade ou Somente externos, além disso, informe o nome do orientador 
selecionando-o na listagem disponibilizada pelo sistema ao fornecer os 
caracteres iniciais da matrícula ou do nome do orientador. Também deverá ser 
informada a Nota Final da atividade realizada pelo discente.

Exemplificamos com Ano-Período 2012.1, seleção da opção Todos da UFRN, 
Orientador NOME DO ORIENTADOR e Nota Final 10,0.

Após informar devidamente os campos, clique em Próximo Passo, para dar 
prosseguimento com a operação. A página a seguir será apresentada pelo 
sistema.

Para retornar para a tela anteriormente gerada e informar novos dados, clique 
em Alterar Dados Informados.

Figura 5: Informe os Detalhes do Registro da Atividade

Figura 6: Dados do Registro



O usuário deverá inserir a sua Senha e em seguida clicar em Confirmar, para 
finalizar a operação. A tela seguinte será gerada juntamente com a mensagem 
de sucesso da ação.

Ao clicar em Utilizar o Mesmo Discente, o sistema retornará para a página 
inicial do sistema utilizando o Nome do Discente informado anteriormente 
como critério de busca.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados
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Excluir Atividade

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite que seja realizada a exclusão de atividades de 
formação complementar realizadas por discentes.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Registro de Atividades → Excluir.

O sistema exibirá a seguinte tela, onde será permitido que o usuário Informe 
os Critérios de Busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre

Figura 7: Mensagem de Sucesso; Dados do Registro

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


que estiver presente.

O usuário poderá informar os seguintes dados, combinando-os para refinar a 
busca:

• Matrícula: Forneça o número da matrícula do discente;
• CPF: Informe o número de CPF do discente;
• Nome do Discente: Informe o nome do discente;
• Curso: Forneça o nome do curso desejado.

Exemplificamos com o Nome do Discente NOME DO DISCENTE.

Para dar prosseguimento com a operação, clique em Buscar. A seguinte tela 
será gerada pelo sistema.

Clique no ícone , para selecionar o discente desejado. A tela a seguir será 
fornecida.

Clique em Selecionar Outro Discente para retornar para a página inicial da 
operação e informar novos dados para a busca. Esta mesma função será válida
sempre que estiver presente.

Clique no ícone , para selecionar a atividade complementar desejada. A 
página a seguir será apresentada pelo sistema.

Figura 3: Atividades Acadêmicas Específicas

Figura 4: Dados do Registro



O usuário deverá inserir a sua Senha e em seguida clicar em Confirmar, para 
finalizar a operação. A tela seguinte será gerada juntamente com a mensagem 
de sucesso da ação.

Ao clicar em Utilizar o Mesmo Discente, o sistema retornará para a página 
inicial do sistema utilizando o Nome do Discente informado anteriormente 
como critério de busca.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Bom Trabalho!
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Cadastrar Afastamento de Aluno

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar buscar e 
selecionar um discente e então cadastrar seu afastamento. O usuário poderá 
ainda especificar o motivo deste afastamento e seu período em que ocorreu.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Movimentação de Aluno → Cadastrar Afastamento.

O sistema irá apresentar a tela abaixo:

Figura 5: Mensagem de Sucesso; Dados do Registro

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Nesta tela, o usuário poderá realizar a busca por um discente, informando um 
ou mais dos critérios a seguir:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do aluno; 
• CPF: Informe o número de CPF do discente;
• Nome do Discente: Forneça o nome do discente o qual deseja buscar; 
• Curso: Digite o curso que o aluno frequenta.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em .

Caso deseje desistir da busca, clique em Cancelar. Feito isso, clique em OK na
caixa de diálogo gerada pelo sistema a fim de confirmar a desistência. Essa 
operação será válida em todas as telas que a apresentar.

Para exemplificar a busca utilizaremos como CPF: 000.000.000-00. Após 
informado(s) o(s) critério(s), clique em Buscar. A tela a seguir será 
apresentada:

Clique em Cancelar para desistir da ação. Confirme a opção clicando em OK 
na caixa de diálogo exibida pelo sistema.

Nesta tela é exibida uma lista de alunos. Clique em  para Selecionar 
Discente. A página abaixo será mostrada:

Figura 1: Buscar Discente.

Figura 3: Informe os Dados.



Na tela acima, o usuário deverá informar o Tipo de afastamento e o Ano - 
Período de Referência e, se desejar, fornecer uma Observação. Para 
exemplificar, usaremos o Tipo: DESISTÊNCIA e como Ano-período de 
Referência: 2012-2. Feito isso, clique em Confirmar o Cadastro de 
Afastamento para concluir a operação. Uma mensagem de sucesso será 
exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados
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Concluir Programa do Aluno

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar buscar, 
selecionar e concluir o programa do aluno.

Para concluir programa, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar
→ Aluno → Movimentação do Aluno → Concluir Programa.

O sistema irá gerar a seguinte página:

Na tela acima, o usuário poderá realizar uma busca por um discente, 
fornecendo um ou mais dos critérios a seguir:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do aluno; 
• CPF: Informe o número de CPF do aluno;
• Nome do Discente: Corresponde ao nome do aluno que deseja buscar; 
• Curso: Referente ao curso que o aluno frequenta.

Caso deseje retornar ao menu inicial do módulo, clique em

Figura 1: Buscar Discente.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


.

Para desistir da busca, clique em Cancelar. Feito isso, clique em OK na caixa 
de diálogo gerada pelo sistema a fim de confirmar a desistência. Essa operação
será válida em todas as telas que a apresentar.

Exemplificaremos a busca com o Nome do Discente: NOME DO DISCENTE. Após
informado(s) o(s) critério(s), clique em Buscar. A tela a seguir será 
apresentada:

Nesta tela será apresentada uma lista de discentes baseada nos critérios 
informados. Sendo exibido o Nome do aluno, Matrícula, o Curso que frequenta 
e seu Status atual.

Para Selecionar Discente, clique em . A tela abaixo será exibida:

Na tela acima o usuário deverá informar o Ano-Período de Referência do 
programa e, se desejar, poderá incluir uma Observação.

Para voltar à tela de busca, clique em Escolher outro discente. 

Utilizaremos, como exemplo, o Ano - Período de Referência: 2012-2. Para 
concluir a ação, clique em Confirme o Cancelamento do Programa. A 
seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados
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Cancelar Programa

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Figura 3: Dados.
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Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que o usuário gestor de formação complementar, 
busque, selecione e cancele um programa acadêmico de um discente.

Para efetuar o cancelamento do programa, acesse: SIGAA → Módulos → 
Formação Complementar → Aluno → Movimentação de Aluno → Cancelar 
Programa.

O sistema exibirá a seguinte página:

Nesta tela, o usuário poderá realizar a busca por um discente fornecendo um 
ou mais dos critérios abaixo:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do discente; 
• CPF: Informe o número de CPF;
• Nome do Discente: Forneça o nome do discente; 
• Curso: Referente ao curso que o aluno frequenta.

Para voltar ao menu inicial do módulo Formação Complementar, clique no 
ícone .

Clique em Cancelar caso desista da busca. Uma caixa de diálogo será exibida, 
clique em OK para confirmar a ação. Essa ação será válida em todas as telas 
que a apresentar.

Exemplificaremos a busca com o Nome do Discente NOME DO DISCENTE. Após 
informar o(s) critério(s) da pesquisa, clique em Buscar. A seguinte página será
apresentada:

Na tela acima é exibido o Nome do aluno, Matrícula, o Curso que frequenta e 
seu Status atual.

Clique em  para Selecionar o Discente. A tela abaixo será exibida:

Na tela acima, o usuário deverá informar o tipo de cancelamento do programa, 

Figura 3: Dados.



o Ano-Período de Referência e, se desejar, inserir uma Observação.

Para voltar à tela de busca, clique em Escolher Outro Discente. Para concluir
a ação, clique em Confirme o Cancelamento do Programa. Uma mensagem
de sucesso será exibida:

Ao concluir a operação, o Status do aluno, na tela Selecione Abaixo o Discente, 
será alterado para Cancelado. 

Bom Trabalho!
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Retorno Manual de Discente

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar realizar, 
manualmente, um retorno dos alunos que não estão ativos nas matrículas 
cadastradas.

Para isso, acesse: SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Movimentação de Aluno → Retorno Manual de Discente.

A seguinte tela será exibida:

Nesta tela, informe os critérios para a busca do discente desejado:

• Matrícula; 
• CPF;
• Nome do Discente; 
• Curso.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela

Figura 1: Informe os critérios de busca
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apresentada porsteriormente. Essa ação é válida em todas as telas que a 
contenha.

Para retornar ao menu inicial da operação, clique em .

Exemplificaremos a operação com a Matrícula 20110000000.

Após informar o(s) critério(s) desejado(s), clique em Buscar.

Para selecionar o discente desejado, clique no ícone . A página seguinte será 
gerada:

Se desejar, elabore uma observação acerca do afastamento do discente. Clique
em Confirme o Retorno de Afastamento para prosseguir.

Estornar Afastamento

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar estornar algum 
afastamento realizado de forma errada. O usuário seleciona o status que o 
aluno deve possuir após o estorno, e suas matrículas são recuperadas 

Figura 2: Informe os critérios de busca/Selecione abaixo o discente

Figura 3: Cadastro de Retorno de Afastamento



deixando de ser canceladas. 

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Movimentação de Aluno → Estornar Afastamento.

O sistema irá apresentar a tela abaixo:

Nesta tela, o usuário poderá realizar a busca por um discente, informando um 
ou mais dos critérios a seguir:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do aluno; 
• CPF: Informe o número de CPF do discente;
• Nome do Discente: Forneça o nome do discente o qual deseja buscar; 
• Curso: Digite o curso que o aluno frequenta.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em .

Caso deseje desistir da busca, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
tela apresentada posteriormente. Essa operação será válida em todas as telas 
que a apresentar.

Para exemplificar a busca utilizaremos como CPF: 000.000.000-00. Após 
informado(s) o(s) critério(s), clique em Buscar. A tela a seguir será 
apresentada:

Selecione o discente desejado, clicando no ícone . A página a seguir será 
gerada pelo sistema:

Confirme, nesta tela, os dados do estorno e selecione o Status que aluno deve 
ficar entre as opções CADASTRADO, CONCLUIDO, AFASTADO, TRANCADO, 
CANCELADO, JUBILADO, FORMANDO, GRADUANDO.

Exemplificaremos a operação com a mudança para o status Ativo.

Após a retificação do afastamento, clique em Confirme o Estorno do 
Afastamento para prosseguir.

O sistema apresentará uma mensagem indicando o sucesso da operação:

Figura 3: Confirme o Estorno



Bom Trabalho!
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Cancelar Aluno por Abandono

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite ao usuário cancelar o programa de discentes que 
abandonaram o curso. Caracteriza-se abandono de curso por parte do aluno 
quando, em um período letivo regular no qual o programa não esteja trancado,
o aluno não realizar sua matrícula online no período estabelecido no calendário
acadêmico, ou ainda, trancar sua matrícula ou reprovar em todos os 
componentes curriculares no qual esteja matriculado. 

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Movimentação de Aluno → Cancelar Aluno por Abandono.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Clique no link  para retornar ao menu inicial do módulo.

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a 
desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta função será válida 
sempre que a opção estiver presente. 

Na tela acima, o usuário poderá informar os seguintes campos:

• Tipo de Cancelamento: Selecione o tipo de cancelamento, no caso só haverá 
uma opção disponível que é a de ABANDONO; 

• Período de Ocorrência: Informe qual o período em que o cancelamento será 

Figura 1: Definição dos Parâmetros para Cancelamento
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executado. Como a operação só pode ser feita no período de transição entre 
os semestres, é importante que seja possível definir exatamente qual o 
período que será feito o cancelamento; 

• Listar também alunos com matrícula(s) sem integralização no(s) período(s) 
informado(s): Assinale este campo caso deseje considerar em sua consulta os
alunos que possuem matrícula sem integralização no período informado;

• Períodos de Referência: Informe os períodos de referência de busca e clique 

no ícone  para cadastrá-lo.

Exemplificamos utilizando o Tipo de Cancelamento: ABANDONO e o Período de 
Ocorrência: 2. No campo Períodos de Referência, utilizou-se o período 2012.1, 

após clicar no ícone , a tela será recarregada da seguinte forma:

Caso deseje excluir o período cadastrado clique no ícone , a tela será 
recarregada sem o período de referência.

Após fornecer os dados desejados, o usuário deverá clicar em Listar Alunos 
para prosseguir, a seguinte tela será visualizada:

Figura 2: Definição dos Parâmetros para Cancelamento



Clique em Voltar para retornar para a tela anterior. Esta mesma função será 
válida sempre que estiver disponível.

O usuário poderá preencher o campo Observação com as informações que 
aparecerão no histórico do aluno. Caso nenhum observação seja digitada, o 
campo aparecerá no histórico com a mensagem padrão: Cancelamento 
Coletivo Realizado em “data da operação”.

Nesta tela, o usuário poderá visualizar o histórico dos discentes ao clicar no 
ícone , a seguinte janela será apresentada:

Escolha entre as opções para abrir ou realizar o download do arquivo e clique 
em OK para confirmar a operação.

Ainda na tela Discentes Encontrados, o usuário deverá selecionar um ou mais 
alunos para fazer o cancelamento da matricula.

Poderá ainda cancelar a matrícula somente dos discente que não têm 
pendências com a biblioteca, selecionando um ou mais discentes e clicando em
Cancelar Alunos sem Pendências na Biblioteca. Ao clicar nesta opção, o 
usuário visualizará uma aviso na parte superior da tela e o(s) discente(s) 
selecionado(s) listado(s) logo abaixo. Esta operação retira da lista de Discentes
Encontrados os alunos que não possuem qualquer tipo de pendência com a 
biblioteca. 

Figura 3: Discentes Encontrados



Exemplificamos com um discente do Curso de Conversação em Língua Inglesa. 
Veja a figura a seguir:

Para prosseguir, clique em Confirmar Cancelamento de Programa. O 
sistema exibirá uma caixa de diálogo para que o usuário possa confirmar a 
operação:

Para confirmar, clique em OK. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Retornando para a tela onde se visualiza a lista dos Discentes Encontrados, 
caso não clique na opção Cancelar Alunos sem Pendências na Biblioteca o 
usuário deverá selecionar os discentes que deseja cancelar a matrícula nos 
campos localizados à esquerda do número de matrícula. Caso deseje 
selecionar todos os discentes, deverá ativar o campo ao lado da opção 
Matrícula no topo da lista de discentes encontrados.

Logo após a seleção, clique em Próximo para dar continuidade ao 
cancelamento. Exemplificamos com a marcação de dois alunos do Curso de 
Conversação em Língua Inglesa. A seguinte tela será gerada:

A operação continua de forma semelhante à explicada anteriormente para a 
operação Cancelar Alunos sem Pendências na Biblioteca. 

Bom Trabalho!
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Figura 5: Nenhum aluno selecionado possui pendência na biblioteca

Figura 8: Discentes Encontrados
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Emitir Atestado de Matrícula

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que o usuário emita um atestado de matrícula de um 
aluno vinculado à Instituição. Neste atestado será possível visualizar as turmas 
matriculadas pelo estudante bem como os horários das disciplinas.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Documentos → Emitir Atestado de Matrícula.

O sistema exibirá a tela para que o usuário Informe os Critérios de Busca.

Para realizar a busca por discentes, o usuário poderá informar o número de 
Matrícula do aluno que deseja consultar e seu número do CPF. Além disso, a 
busca poderá ser realizada com base no Nome do Discente e na descrição do 
seu Curso. É importante salientar que pelo menos um dos critérios deverá ser 
informado.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo 
que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver 
presente.

Exemplificaremos ao informar o CPF 000.000.000-00.

Para prosseguir, clique em Buscar.

Em seguida, será exibido o resultado da busca para que o usuário Selecione 
Abaixo o Discente a qual deseja emitir o atestado de matrícula. 

Para retornar ao menu principal do módulo Formação Complementar, clique no
link .

Ao clicar no ícone , o usuário irá selecionar qual discente deseja emitir o 
respectivo atestado. Desta forma, o sistema exibirá o Atestado de Matrícula do 

Figura 2: Selecione o Discente



aluno incluindo as Turmas Matriculadas e a Tabela de Horários. Esse atestado 
será exibido em formato de relatório para impressão, conforme a figura a 
seguir:

Se desejar retornar à página principal do módulo Formação Complementar, 
clique no link .

Clique em Voltar, para retornar à tela anterior.

Caso queira imprimir o atestado, clique no ícone .

Bom Trabalho!

Figura 3: Atestado de Matrícula
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Emitir Histórico

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que o usuário emita o histórico de um aluno vinculado à
Instituição. Neste histórico será possível visualizar os dados pessoais do 
estudante, os dados do curso bem como os componentes curriculares 
cursados.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Documentos → Emitir Histórico.

O sistema exibirá a tela para que o usuário Informe os Critérios de Busca.

Para realizar a busca por discentes, o usuário poderá informar o número de 
Matrícula do aluno que deseja consultar e seu número do CPF. Além disso, a 
busca poderá ser realizada com base no Nome do Discente e na descrição do 
seu Curso. É importante salientar que pelo menos um dos critérios deverá ser 
informado.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo 
que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver 
presente.

Exemplificaremos ao informar o CPF 000.000.000-00.

Para prosseguir, clique em Buscar.

Em seguida, será exibido o resultado da busca para que o usuário Selecione 
Abaixo o Discente a qual deseja emitir o histórico. 

Figura 2: Selecione o Discente
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Para retornar ao menu principal do módulo Formação Complementar, clique no
link .

Ao clicar no ícone , o usuário irá selecionar qual discente deseja emitir o 
respectivo histórico. Desta forma, o sistema exibirá uma caixa de diálogo sobre
a abertura do arquivo ou a realização de seu download em PDF.

Escolha uma das opções e clique em OK.

Em seguida, será exibido o Histórico Escolar do discente incluindo seus dados 
pessoais, as informações gerais sobre seu curso e os componentes curriculares
cursados. Esse histórico será exibido em formato PDF, conforme a figura a 
seguir:

Figura 3: Caixa de diálogo



Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Retificar Aproveitamento e Consolidação de 
Turma

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar

Usuários Responsáveis pela Formação 
Complementar 

Perfil Gestor Formação Complementar 
Última Atualização ver('', false);

Figura 4: Histórico Escolar

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Esta operação tem como finalidade possibilitar a retificação de aproveitamento
das disciplinas cursadas anteriormente pelo discente matriculado em um 
componente curricular. Além disso, será possível realizar a consolidação da 
turma cujo discente consultado está matriculado.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Notas/Retificações → Retificar Aproveitamento e 
Consolidação de Turma.

O sistema exibirá a tela para que o usuário Informe os Critérios de Busca.

Para realizar a busca, o usuário poderá fornecer o número de Matrícula, o CPF, 
o Nome do Discente e o Curso a qual o aluno está matriculado. Será necessário
informar pelo menos um dos parâmetros para que a busca seja realizada, 
sendo que quanto mais critérios forem informados, mais específico será seu 
resultado.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo 
que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver 
presente.

Exemplificaremos ao informar o Nome do Discente.

Para prosseguir, clique em Buscar.

Em seguida, será exibida a lista de discentes encontrados conforme os critérios
informados na busca.

Para retificar o aproveitamento das disciplinas e realizar a consolidação de 
turma, o usuário deverá clicar no ícone  de acordo com o aluno desejado. 
Assim, o sistema exibirá os dados gerais do discente e as turmas as quais 
participa.

Figura 1: Informe os critérios de busca

Figura 3: Selecione um Componente Curricular



Se desejar consultar outro discente, clique em Selecionar Outro Discente e 
o usuário será encaminhado para tela onde poderá informar os critérios de 
busca, como já apresentada anteriormente.

Durante a consulta, serão exibidos os componentes curriculares cursados pelo 
discente assim como suas informações gerais. Ao clicar em , o usuário 
poderá selecionar um componente curricular. Assim, o sistema exibirá a 
Retificação de Matrícula incluindo o Histórico de Retificações dessa Matrícula.

Para realizar a Retificação de Matrícula, será necessário fornecer a Retificação 
da Consolidação da Turma informando a Média Final e o número de Faltas do 
discente.

Caso queira retificar a matrícula de outro discente, clique em Escolher Outro 
Discente. Deste modo, o sistema exibirá a tela para que o usuário Informe os 
Critérios de Busca e selecione o discente desejado, como já descrito neste 
manual.

Se desejar optar pela retificação de outra matrícula do discente, clique em 
Escolher Outra Matrícula. Em seguida, será exibida a tela para que o usuário
Selecione um Componente Curricular, como já apresentado.

Exemplificaremos ao informar a Média Final 7,0 e as Faltas 4.

Para prosseguir, clique em Próximo Passo.

Em seguida, uma mensagem de aviso será exibida sobre a confirmação dos 
dados seguida pelos dados detalhados da retificação realizada.

Figura 4: Retificação de Matrícula



Para retornar ao menu principal do módulo Formação Complementar, clique 
em 

Após informar os dados necessários, confira as informações registradas na 
Retificação de Matrícula. 

Caso queira modificar os dados inseridos, clique em Alterar Novos Dados. O 
usuário retornará a tela que permite a inserção dos dados da Retificação de 
Matrícula e poderá realizar as alterações que julgar necessárias.

Para finalizar a operação, clique em Confirmar Retificação e a seguinte 
mensagem de sucesso será exibida sobre o procedimento realizado.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Implantar Histórico do Aluno

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestores de Formação Complementar 
Perfil Gestor de Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação tem a função de permitir ao Gestor de Formação Complementar 
buscar e selecionar discentes, podendo assim adicionar matrículas e implantar 

Figura 5: Mensagem de Aviso

Figura 6: Mensagem de Sucesso
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históricos.

Para implantar o histórico do aluno, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Notas/Retificações → Implantar Histórico do Aluno.

A tela abaixo será gerada:

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta
ação será válida em todas as telas que a apresentar.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a opção clicando em
OK na caixa de diálogo exibida pelo sistema.

Nesta tela, o usuário deverá informar uma ou mais dos critérios a seguir:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do aluno;
• CPF: Forneça o número do CPF do aluno;
• Nome do Discente: Digite o nome do aluno a ser buscado;
• Curso: Referente ao curso que o discente frequenta.

Exemplificaremos a busca com o Nome do discente: NOME DO DISCENTE. Feito
isso, clique em Buscar. A tela a seguir será exibida:

Nesta tela é apresentado o resultado de acordo com o(s) critério(s) 
apresentado(s) na tela de busca. São exibidos o número de Matrícula, Nome e 
o Status do discente encontrado.

Para Selecionar Discente, clique em . A tela a seguir será gerada:

Para retornar ao menu de busca, clique em Voltar. Essa ação será válida em 
todas as telas que a apresentar.

Nesta tela, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

• Componente Curricular: Informe a disciplina a ser implantada;

Figura 3: Implantação do Histórico.



• Nota: Digite a nota do discente cuja matrícula será cadastrada; 
• Ano-Período: Informe o ano-período da matrícula; 
• Frequência: Forneça a frequência do aluno; 
• Situação: Selecione a situação do aluno entre as opções fornecidas pelo 

sistema.

Exemplificaremos o cadastro com:

• Componente Curricular: AGR1006 - ALEMÃO IV - 9000h;
• Nota: 10,0;
• Ano-Período: 2012.2; 
• Frequência: 100; 
• Situação: APROVADO.

Após informados os critérios, clique em Adicionar. Os dados serão incluídos na 
lista de matrículas cadastradas como é mostrado na imagem abaixo:

Caso opte por remover a matrícula, clique no ícone .

Uma vez adicionada a matrícula, clique em Avançar para prosseguir com a 
operação. A tela a seguir será exibida:

Figura 4: Matrículas Cadastradas.

Figura 5: Confirme sua Senha.



Nesta tela, o usuário deverá digitar sua senha de acesso ao sistema para 
concluir a implantação do histórico. Feito isso, clique em Cadastrar. O sistema
emitirá a seguinte mensagem de sucesso:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Aproveitar Disciplina

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar buscar discente, 
checar lista de aproveitamentos, remover e registrar novos aproveitamentos 
de um discente.

Para efetuar o aproveitamento de disciplina, acesse SIGAA → Módulos → 
Formação Complementar → Aluno → Aproveitamento de Disciplina → Aproveitar
Disciplina.

A tela abaixo será apresentada:

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta
ação será válida em todas as telas que a apresentar.

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a opção clicando em 
OK na caixa de diálogo exibida pelo sistema.

Nesta tela, o usuário deverá informar uma ou mais dos critérios a seguir:

Figura 6: Mensagem de Sucesso.

Figura 1: Informe os Critérios da Busca.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


• Matrícula: Informe o número de matrícula do aluno;
• CPF: Forneça o número do CPF do aluno;
• Nome do Discente: Digite o nome do aluno a ser buscado;
• Curso: Referente ao Curso que o discente frequenta.

Exemplificaremos a busca com o CPF: 000.000.000-00. Após informar o(s) 
critério(s), clique em Buscar. A tela a seguir será gerada.

Na tela acima é apresentado o resultado da busca de acordo com o(s) 
critério(s) fornecido(s), sendo exibido o número de Matrícula do discente 
encontrado, o Nome do discente, além seu Status.

Para Selecionar Discente, clique em . A tela abaixo será gerada:

Nesta tela é exibida uma lista com os aproveitamentos do discente. Para 
adicionar mais um aproveitamento, o usuário deverá informar os seguintes 
dados:

• Componente Curricular: Informe o componente curricular, que deseja 
aproveitar, digitando o código do componente ou seu nome;

• Tipo de Aproveitamento: Informe o tipo de aproveitamento, podendo este ser
Aprovado,Cumpriu, Dispensado ou Transferido. 

• Média Final: Digite a média final do discente;
• Ano-Período: Forneça o ano-período do componente a ser aproveitado;
• Frequência: Corresponde à frequência do aluno.

Exemplificaremos o cadastro dos dados do aproveitamento com:

• Componente Curricular: AGR1007;
• Tipo de Aproveitamento: APROVADO; 
• Média Final: 10,0;
• Ano-Período: 2012.2;
• Frequência:100.

Após informados os critérios, clique em Adicionar. O aproveitamento será 
incluído na lista e a seguinte tela será exibida:

Figura 3: Dados do Aproveitamento.



Para retornar ao menu de busca, clique em Discentes.

Para remover um aproveitamento, clique no ícone . Clique em OK na caixa 
de diálogo apresentada pelo sistema para confirmar a ação:

Após confirmada a remoção, a tela será recarregada sem o aproveitamento.

Clique em Confirmar para concluir a operação. A seguinte mensagem de 
sucesso será exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Cancelar Aproveitamento de Disciplina

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar buscar, 
visualizar e remover componentes aproveitados de um discente.

Figura 4: Dados do Aproveitamento.

Figura 5: Caixa de Diálogo.

Figura 6: Mensagem de Sucesso.
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Para cancelar o aproveitamento de uma discplina, acesse o SIGAA → Módulos 
→ Formação Complementar → Aluno → Aproveitamento de Disciplina → 
Cancelar Aproveitamento.

O sistema exibirá a seguinte página:

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta 
ação será válida em todas as telas que a apresentar.

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Feito isso, clique em OK na caixa 
de diálogo exibida pelo sistema a fim de confirmar a ação.

Nesta tela o usuário deverá informar um ou mais dos seguintes critérios:

• Matrícula: Informe o número de matrícula do aluno;
• CPF: Forneça o número do CPF do aluno;
• Nome do Discente: Digite o nome do aluno a ser buscado;
• Curso: Referente ao Curso que o discente frequenta.

Exemplificaremos a busca com o Nome do Discente: NOME DO DISCENTE. Após
informar o(s) critério(s), clique em Buscar. A tela a seguir será gerada:

Na tela acima é apresentado o resultado da busca de acordo com o(s) 
critério(s) fornecido(s), sendo exibido o número de Matrícula do discente 
encontrado, o Nome do discente, além seu Status.

Para Selecionar Discente, clique em . A tela abaixo será gerada:

Na página visualizada anteriormente são exibidos os aproveitamentos 
cadastrados do discente selecionado. 

Para retornar ao menu de busca, clique em Escolher Outro Discente. Para 
excluir um aproveitamento, assinale o campo ao lado do item escolhido e 
clique em Remover Aproveitamento, a tela a seguir será exibida:

Figura 3: Aproveitamentos Cadastrados.



Na tela apresentada anteriormente, o usuário, para prosseguir com a operação,
deve informar sua senha de acesso ao sistema e clicar em Confirmar 
Exclusão. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Transferência Automática de Aluno entre 
Turmas

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta funcionalidade permite ao Gestor de Formação Complementar realizar, 
automaticamente, transferências ou solicitações de matrículas de discentes 
entre determinadas turmas. 

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Aluno → Transferência de Aluno entre Turmas → 
Transferência Automática.

A seguinte tela será exibida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre
que estiver presente.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .

Figura 4: Dados do Aproveitamento Cancelado.

Figura 1: Buscar Turma de Origem
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O usuário deverá selecionar o Componente Curricular dentre as opções listadas
pelo sistema.

Exemplificamos com o Componente Curricular AGR1001 - LÍNGUA INGLESA I.

Para dar continuidade com a pesquisa, clique em Buscar. A página seguinte 
será apresentada pelo sistema.

Realize a seleção da turma desejada clicando no ícone . A tela a seguir será 
fornecida permitindo que o usuário Selecione a Turma de Destino.

Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Esta 
mesma função será válida sempre que estiver presente.

Clique no ícone  para realizar a seleção da turma de destino, em seguida a 
página abaixo será fornecida.

Figura 2: Lista de Turmas Encontradas

Figura 3: Selecione a Turma de Destino



Informe o Número de Alunos Matriculados a Transferir e posteriormente clique 
em Confirmar Transferência. A tela a seguir será apresentada juntamente 
com a mensagem de sucesso da ação e o alerta referente a transferência dos 
discentes.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Transferência Manual de Aluno entre Turmas

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar realizar, 
manualmente, transferências ou solicitações de matrículas de discentes entre 
determinadas turmas.

Figura 4: Defina os Discentes a Serem Transferidos

Figura 5: Mensagem de Sucesso; Dados da Transferência
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Para isso, acesse: SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Transferência de Aluno entre Turmas → Transferência Manual.

A seguinte tela será exibida:

Para Buscar Turma de Origem é necessário que seja informado o Componente 
Curricular desejado. Clique no espaço referente ao componente e selecione a 
turma.

Exemplificaremos com o Componente Curricular AGR1001 - LÍNGUA INGLESA I.

Para desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela
apresentada posteriormente. Essa ação é válida em todas as telas em que 
estiver presente.

Caso queira retornar ao menu inicial da operação, clique em
.

Se desejar prosseguir a busca, clique em Buscar.

A tela com a Lista de Turmas Encontradas será apresentada logo abaixo da 
representada anteriormente, como mostrado a seguir:

Selecione no ícone , a turma que deseja ser a origem da transferência.

A tela para que seja selecionada a turma de destino será apresentada 
posteriormente:

Figura 1: Buscar Turma de Origem

Figura 2: Lista de Turmas Encontradas



Para retornar à tela anterior, clique em « Voltar. Essa ação é válida em todas 
as telas que a contenha.

Clique no ícone  para escolher, dentre as turmas disponíveis, o destino da 
transferência da matrícula.

A seguinte página será gerada:

Nesta tela, é necessário que se defina os discentes a serem transferidos. Clique
nos campos ao lado dos nomes dos discentes para selecioná-los.

Após a escolha, clique em Confirmar Transferência para prosseguir. A tela 
com os Dados da Transferência e a mensagem constando o sucesso da 
operação será apresentada como mostrada a seguir:

Figura 3: Turma de Origem/Selecione Turma de Destino

Figura 4: Defina os discentes a serem transferidos



Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Transferência Individual de Aluno entre 
Turmas

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor de Formação Complementar realizar 
transferências ou solicitações de matrículas, individualmente, de discentes 
entre determinadas turmas.

Para isso, acesse: SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Aluno → 
Transferência de Aluno entre Turmas → Transferência Individual.

A seguinte tela será exibida:

Para realizar a busca, informe um ou mais critérios estabelecidos pelo sistema:

• Matrícula: Insira o número da matrícula do discente desejado; 
• CPF: Informe o CPF do aluno;
• Nome do Discente: Forneça o nome do aluno que irá ser transferido; 
• Curso: Informe o nome do curso do discente.

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela
apresentada posteriormente. Essa ação é válida em todas as telas que a 
contenha.

Para exemplificar, utilizaremos o Nome do Discente NOME DO DISCENTE.

Após informar os dados que desejar, clique em Buscar para prosseguir. A 

Figura 5: Dados da Transferência/Mensagem de Sucesso
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seguinte página será gerada:

Selecione o discente desejado clicando no ícone . O sistema direcionará o 
usuário para a página a seguir:

Nesta tela, escolha a Turma Destino para onde o discente será transferido 
dentre as disponibilizadas pelo sistema.

Para concluir a operação, clique em Confirmar Transferência. A página com 
a mensagem de sucesso e os dados da transferência serão apresentados:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Figura 2: Selecione abaixo o discente

Figura 3: Dados do Discente/ Transferência de Turma

Figura 4: Mensagem de Sucesso/ Dados do Discente/ Dados da Transferência
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Cadastrar Turma

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao Gestor Formação Complementar cadastrar uma nova
turma, informando os critérios necessários para isso. 

Para realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Formação 
Complementar → Turma → Turma → Cadastrar.

A página a seguir será gerada:

Para realizar a busca por componentes curriculares a fim de que seja criada a 
turma, é necessário informar ao menos um dos critérios listados a seguir:

• Código: Digite o código do componente curricular a ser buscado; 
• Nome: Informe o nome do componente; 
• Tipo: Forneça o tipo de componente, selecionando entre DISCIPLINA, 

MÓDULO ou ATIVIDADE.

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela
apresentada posteriormente. Essa opção é válida em todas as telas que a 
contenha.

Se desejar retornar ao menu principal da operação, clique em
.

Para exemplificar, utilizaremos o Nome CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA
II e o Tipo DISCIPLINA.

Para prosseguir, clique em Buscar. A tela com os Componentes Curriculares 
Encontrados de acordo com os critérios informados será apresentada, como a 
seguir:

Figura 1: Buscar Componente Curriculares



Para selecionar o componente curricular desejado, clique no ícone . O 
sistema o direcionará para a página seguinte:

Nesta tela, o usuário deverá preencher os campos com os Dados da Turma 
para que a mesma possa ser cadastrada:

• Ano-Período: Informe o ano e o período para que a turma seja cadastrada;
• Capacidade de Alunos: Forneça o número máximo de alunos que poderão 

participar da turma; 
• Local: Informe qual o local em que se realizará as atividades da turma; 
• Observações ao Aluno: O usuário poderá adicionar observações para o aluno 

que irá realizar a matricula na turma;
• Início: Indique a data de início das atividades da turma. Se desejar, utilize o 

calendário clicando no ícone ;
• Fim: Indique a data final das atividades. Se desejar, clique no mesmo ícone 

apresentado anteriormente para selecionar a data no calendário.

Utilizaremos como exemplo o Ano-Período 2011-2, Capacidade de Alunos 30, 
Local Setor II H4, Início 12/09/2011 e Fim 22/12/2011.

Para retornar à tela anterior e realizar uma busca diferente, clique em 
Selecionar Outro Discente. 

Figura 2: Buscar Componente Curriculares/Componentes Curriculares
Encontrados

Figura 3: Dados da Turma



Caso deseje prosseguir, clique em Próximo Passo. A página a seguir será 
exibida:

Defina o horário do componente curricular adicionado à turma, selecionando os
espaços referentes aos dias da semana na Grade de Horários.

Para retornar à página anterior, clique em Passo Anterior. Para seguir 
adiante, clique em Próximo Passo e a página seguinte será apresentada:

Defina os docentes que comporão o quadro do componente curricular 
selecionado. Para isso, adicione informando o nome do Docente no campo 
determinado. Digitando as primeiras letras, o sistema lista os docentes 
prováveis da sua busca. Se desejar, também poderá adicionar um Docente 
Externo, clicando na aba referente ao mesmo. Indique ainda a carga horária 
para o componente. 

Exemplificaremos com o Docente NOME DO DOCENTE e a carga horária de 
20h. Clique em Adicionar para incluir o docente ao componente curricular. A 

Figura 4:Defina Horário

Figura 5: Docentes



mensagem de sucesso da ação será apresentada e a tela ficará com a seguinte
configuração:

Para remover um discente já adicionado, clique em  e confirme na janela 
apresentada posteriormente:

Clique em OK para prosseguir. Para desistir da remoção, clique em Cancelar.

Para retornar à página anterior, clique em Passo Anterior. Para prosseguir, 
clique em Próximo Passo. O sistema o direcionará para a página seguinte:

Realize, nesta tela, a confirmação dos dados fornecidos nas telas anteriores.

Figura 6: Docente Adicionado

Figura 7: Caixa de Diálogo

Figura 8: Dados da turma



Para retornar aos primeiros critérios, clique em Dados Gerais. Se desejar 
rever os horários fornecidos, clique em Horários da Turma. Para editar os 
docentes informados, clique em Docentes.

Caso deseje prosseguir, clique em Cadastrar. Uma nova tela com a 
mensagem indicando o sucesso da operação e outras informações será 
apresentada:

Clique em para retornar ao menu 
inicial da operação.

Para consultar, alterar ou remover alguma turma já cadastrada, clique em

. A operação apresentada será 
explicada detalhadamente no manual Consulta Geral de Turmas listado na 
sessão Manuais Relacionados ao fim deste.

Retornando, clique em  para 
adicionar mais um componente curricular à turma criada. O sistema 
apresentará a tela inicial desta funcionalidade, Busca de Componentes 
Curriculares, já demonstrada do início deste.

Para adicionar uma turma diferente para o componente curricular cadastrado, 

clique em . Será exibida a primeira 
tela deste manual para que a turma seja adicionada de acordo com as 
operações já descritas neste manual.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Consolidar Turma

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite que o usuário realize a consolidação de uma turma, isto 
é, finalize a turma com todas as notas dos alunos e status finais de aprovados 
ou reprovados. 

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Turma → 
Turma → Consolidar Turma.

A seguinte página será gerada pelo sistema:

Informe o nome da Turma em que deseja inserir as notas dos participantes da 
mesma e realizar a consolidação da operação. Digitando os primeiros 
caracteres, o sistema exibe uma lista das turmas prováveis a serem 
selecionadas.

Exemplificaremos com a Turma: CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA II - 01 
(2011.2).

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela 
exibida posteriormente. Essa opção é válida em todas as telas que a contenha.

Após preencher o campo necessário, clique em Inserir Notas para prosseguir.
A tela a seguir será apresentada:

Nesta tela são mostrados os nomes dos discentes matriculados para que se 
possa inserir as notas referentes a cada um e, assim, consolidar a turma.

Ao lado do número da Matrícula, pode ser observado o status que o aluno se 
encontra de acordo com as notas cadastradas para ele.

Aparecendo o ícone , o discente está aprovado, de acordo com suas notas. 
Caso seja exibido , o aluno está de recuperação. Se for apresentado o ícone

, o discente está reprovado.

Clique no ícone , ao lado das Unid. 1 e Unid. 2 para dividir a unidade 
desejada em avaliações. A seguinte tela será exibida:

Figura 1: Selecione uma Turma

Figura 2: Alunos matriculados



Informe os critérios para cadastrar a avaliação na unidade pedidos pelo 
sistema:

• Unidade: A unidade não pode ser modificada, o sistema já preenche o campo
de acordo com a unidade que o usuário selecionou; 

• Peso: Informe o peso da avaliação a ser cadastrada na unidade; 
• Descrição: Elabore uma breve descrição do que será a avaliação; 
• Abreviação: Escreva uma abreviação para a avaliação ser representada.

Como exemplo, utilizamos o Peso 2, Descrição Avaliação 1 e Abreviação AV1.

Após preencher os campos necessários, clique em Cadastrar para prosseguir. 
A mensagem informando o sucesso do cadastro será apresentada:

Retornando à tela com os Alunos Matriculados, percebe-se que a avaliação 
será adicionada à coluna da unidade relacionada, como mostrado na tela a 
seguir:

Selecione os campos destinados às avaliações das unidades e informe as notas
referentes a cada aluno. Os ícones e status serão atualizados 
automaticamente, verificando se o aluno foi aprovado ou não, como mostrado 
na tela a seguir:

Figura 3: Dados da Avaliação

Figura 5: Alunos Matriculados



Para remover a avaliação adicionada, clique no ícone . A janela a seguir será 
exibida:

Clique em Cancelar caso desista da remoção. Para prosseguir, clique em OK. 
A mensagem de sucesso da remoção será apresentada:

De volta à tela Alunos Matriculados, clicando no ícone , o usuário transfere as
faltas calculadas da lista de frequência para o campo para as o total de faltas 
do aluno.

Se desejar retornar à página anterior, clique em .

Os ícones localizados na parte superior da página serão explicados nos tópicos 
que seguem.

Exportar Planilha

Clique no ícone  para exportar a planilha e salvá-la. A seguinte janela de 
confirmação será exibida:

Clique em OK para confirmar. A janela para que seja realizado o download da 
planilha será exibida:

Figura 6: Alunos Matriculados

Figura 8: Caixa de Diálogo



Clique em Cancelar caso desista do download. Para realizá-lo, clique em OK.

Importar Planilha

De volta à página com os Alunos Matriculados, clique em  para realizar a
importação de uma planilha já elaborada. O sistema o direcionará para a 
seguinte tela:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa ação é válida em todas as 
telas em que aparecer.

Selecione o arquivo clicando no ícone Selecionar Arquivo e realize a busca 
no computador. Após selecioná-lo, clique em Importar para seguir adiante. A 
página a seguir será gerada:

Figura 9: Caixa de Diálogo

Figura 10: Selecione o arquivo contendo a planilha a importar



Após confirmar os dados observando se as informações da planilha estão 
coerentes, clique em Confirmar para prosseguir. A mensagem de sucesso da 
importação será apresentada:

Imprimir

Retornando à tela com os Alunos Matriculados, clique em  para 
visualizar os dados em formato de impressão, como mostrado a seguir:

Figura 11: Confirmação dos Dados

Figura 12: Mensagem de Sucesso

Figura 14: CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA II - Turma: 01 (2012.1) 



Se desejar retornar ao menu principal do módulo, clique em
.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Imprima o relatório apresentado clicando em .

Salvar

Clique no ícone  e as notas serão salvas no sistema e divulgadas aos 
alunos automaticamente. Logo que clicar, a mensagem de sucesso da 
operação será exibida:

Salvar e Ocultar/Salvar e Publicar

Caso deseje ocultar as notas dos alunos ao salvá-las na turma virtual, clique 

em . Neste caso, as notas não serão apresentadas para os discentes, 
apenas o docente da turma poderá acessá-las. 

Ao clicar no ícone, as seguintes mensagens de sucesso serão apresentadas:

Ao Salvar e Ocultar as notas, o ícone na
tela será atualizado para que, em outro
momento, essas notas sejam publicadas.

Caso deseje que isso aconteça, clique no ícone .

As mensagens de sucesso serão mostradas, conforme as exibidas na figura 
anterior.

Finalizar (Consolidar)

Clicando no ícone , as notas serão finalizadas e cadastradas no 
sistema, sem que possa mais alterá-las.

Confirme a decisão na janela apresentada posteriormente:

Figura 15: Mensagem de Sucesso

Figura 16: Mensagem de Sucesso

Figura 17: Caixa de Diálogo



Caso desista da consolidação das notas, clique em Cancelar. Para prosseguir e
confirmar a finalização das mesmas, clique em OK.

A mensagem de sucesso a seguir será apresentada:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Consulta Geral de Turmas

Sistema SIGAA 
Módulo Formação Complementar 

Usuários Gestor Formação Complementar 
Perfil Gestor Formação Complementar 

Última Atualização ver('', false);

Esta operação permite ao usuário realizar uma consulta geral de turmas 
desejadas, bem como gerenciar suas configurações.

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Formação Complementar → Turma → 
Turma → Consulta Geral de Turmas.

A seguinte página será gerada pelo sistema:

Realize a busca da(s) turma(s) desejada(s), de acordo com os critérios 

Figura 18: Mensagem de Sucesso

Figura 1: Informe os critérios de busca das turmas 

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:formacao_complementar:lista


disponibilizados pelo sistema:

• Nível: Selecione o nível da turma entre as opções listadas no campo;
• Ano-Período: Informe o ano e o período referente à busca de turmas 

desejadas; 
• Unidade: Selecione a unidade referente à turma dentre as opções 

apresentadas; 
• Código do componente: Digite o código do componente curricular da turma; 
• Código da turma: Digite o código da turma; 
• Local: Informe o local da turma; 
• Horário: Forneça o horário em que a turma é realizada; 
• Nome do componente: Exiba o nome do componente que deseja buscar; 
• Nome do docente: Informe o nome do docente ministrante da turma; 
• Ofertadas ao curso: Informe o curso a que a turma pertence; 
• Situação: Selecione, entre as opções estabelecidas, qual a situação da turma;
• Tipo: Escolha qual o tipo da turma, de acordo com as opções listadas;
• Somente turmas vinculadas ao Convênio Probásica: Selecione este item caso 

só deseje apresentar as turmas vinculadas ao Convênio Probásica;
• Exibir resultado da consulta em formato de relatório: Marque essa opção 

caso deseje exibir os resultados em formato de relatório;
• Ordenar por: Escolha como poderá ser visualizada a ordem das turmas no 

resultado da busca.

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela 
apresentada posteriormente. Essa ação é válida em todas as telas que a 
contenha.

Para retornar ao menu inicial da operação, clique em .

Exemplificaremos a ação com Nível FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, Ano-Período 
2011.2, Unidade INSTITUTO ÁGORA - LÍNGUAS, LITERATURAS E CULTURAS 
ESTRANGEIRAS MODERNAS e o Código do componente AGR1201.

Após preencher os campos que desejar, clique em Buscar para prosseguir. A 
tela com as Turmas Encontradas será apresentada logo abaixo da tela de 
busca:



Para visualizar o menu referente àquela turma, clique em . A tela apresentará
a seguinte configuração:

As opções apresentadas no menu serão explicadas nos tópicos que seguem:

Alterar

Se desejar alterar as configurações da Turma, clique na opção

 e a seguinte tela será apresentada:

Figura 2: Turmas Encontradas

Figura 3: Visualizar Menu



As ações contidas nesta tela e nas que seguem são explicadas detalhadamente
no manual Cadastrar Turma, listado em Manuais Relacionados ao fim deste.

Listar Alunos

Para visualizar a lista de alunos pertencentes à turma, clique em

. A lista será apresentada, conforme a figura a 
seguir:

Para retornar à tela anterior e selecionar uma turma diferente, clique em 
Selecionar Outra Turma.

Figura 4: Dados da Turma 

Figura 5: 19 discentes foram matriculados nessa turma



Visualizar Turma

Para visualizar os dados da turma, clique em . A tela 
a seguir será apresentada:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar realizar a impressão dos dados, clique em .

Retorne ao menu principal clicando em .

Consolidar Turma

Caso queira consolidar a turma, finalizando as notas dos alunos e status finais 

de aprovados ou reprovados, clique no ícone . O 
sistema o direcionará para a tela a seguir:

Figura 6: Dados da Turma



Nesta tela, o usuário poderá realizar a consolidação da turma inserindo notas e
salvando os status finais dos alunos. 

As explicações acerca dos ícones e ações desta e das telas que seguem são 
demostradas no manual Consolidar Turmas, listado em Manuais Relacionados, 
ao final deste.

Listar Alunos Para Impressão

Caso o usuário deseje visualizar a lista de alunos em formato para impressão, 

clique no ícone . A lista será apresentada da 
seguinte forma:

Figura 7: Alunos matriculados





Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para imprimir a listagem dos alunos, clique em .

Retorne ao menu principal clicando em .

Visualizar Turma Virtual

Clicando no ícone  o sistema direcionará o usuário 
para a função Turma Virtual em que é possível a interação entre os 
participantes da mesma, podendo ser visualizados fóruns, enquetes, notícias e 
atividades cadastradas pelo docente. Essa ação só pode ser feita pelos 
participantes da turma.

Para ver as funcionalidades pertencentes à Turma Virtual, clique no manual 
Página Principal da Turma Virtual listado em Manuais Relacionados ao fim 
deste. As ações serão explicadas detalhadamente.

Diário de Turma

Clique em  para visualizar o diário da turma. A janela
para que seja realizado o download será apresentada:

Se desistir da operação, clique em Cancelar. Para prosseguir, clique em OK e 
o download do Diário de Turma será iniciado.

Remover

Remova a turma selecionada clicando no ícone . A 
página a seguir será exibida:

Figura 9: Caixa de Diálogo



Confirme a remoção clicando em Remover. A mensagem de sucesso será 
apresentada:

Enviar E-mail

Para enviar um e-mail direcionado à turma, clique em

. A página a seguir será mostrada:

Digite o Título da notícia no campo destinado a ele. 

Logo abaixo, descreva o corpo da mensagem. Utilize as ferramentas de 
formatação no texto, se desejar.

Clique no campo Enviar notificação por e-mail caso queira que os participantes 
da turma recebam um e-mail com a notificação da notícia cadastrada.

Exemplificaremos com o Título Responder as questões do exercício em sala de 
aula.

Figura 10: Dados da Turma

Figura 12: Formulário de Cadastro de Notícia



Para confirmar, clique em Cadastrar Notícia. A mensagem de sucesso da 
operação será apresentada:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

• Página Principal da Turma Virtual

<< Voltar - Manuais do SIGAA

Figura 13: Mensagem de Sucesso
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