
Roteiro de Homologação do SIGAA – Stricto Sensu 
 

Ambiente: https://teste.prossiga.ifpr.edu.br/sigaa 
Login: admin 
Senha: secret 
 
SIGADMIN 
 
1) No SIGADMIN, criar uma unidade responsável dos cursos de pós-graduação , em 
unidades:  
 
Exemplo: PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA 
 

Sigla: COLPPGPCIN 
Unidade Responsável Orçamentária: CAMPUS COLOMBO 
Unidade Responsável Organizacional: CAMPUS COLOMBO 
Em Dados Acadêmicos: 
Tipo Acadêmico : PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
Sigla: COLPPG  
Unidade Gestora Acadêmica: CAMPUS COLOMBO 
 
 

 
 

SIGAA - MÓDULO ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 
 
1) Cadastrar Calendários Acadêmicos: Módulo Administração do Sistema > Aba 
Administração > Calendário Acadêmico > Campus Colombo / Stricto Sensu / Presencial  
 

https://teste.prossiga.ifpr.edu.br/sigaa


 
 
 
2) Cadastrar Parâmetros da Gestora Acadêmica: Módulo Administração do Sistema > Aba 
Administração > Parâmetros da Gestora Acadêmica > Campus Colombo / Stricto Sensu / 
Presencial  
 
 



 
 
 
3) Cadastrar Horário: Módulo Administração do Sistema > Aba Administração > Horário de 
Turmas > Campus Colombo / Stricto Sensu  
 



 

 
 

MÓDULO STRICTO SENSU 
 
ABA Alunos 
 
1) Dados do Discente 
 
1.1) Cadastrar Discente  
 
Obs: 14/09/207 Comportamento Inesperado 
Causa 

javax.xml.ws.WebServiceException: Could not send Message. at 
org.apache.cxf.jaxws.JaxWsClientProxy.invoke(JaxWsClientProxy.java:135) at 
com.sun.proxy.$Proxy1068.buscarPasta(Unknown Source) at 
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at 
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at 
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at 
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at 
org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:319) 
at 
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveM
ethodInvocation.java:183) at 
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodIn
vocation.java:150) at 
org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterce
ptor.java:110) at 
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodIn



vocation.java:172) at 
org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java
:202) at com.sun.proxy.$Proxy1069.buscarPasta(Unknown Source) at  
 
Obs:  
 
 
1.2) Atualizar Dados Pessoais 
 
Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
1.3) Atualizar Discente 
 
Obs: (dados do curso do aluno) 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
1.4) Editar Observações do Discente 
 
Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli (observações no Histórico Escolar) 
 
1.5) Cadastrar Discente Antigo 
 
Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
1.6) Excluir Aluno 
 
Obs: 14/09/2017 Busca apenas Alunos Ativos “Não foram encontrados discentes com 
status (ATIVO) de acordo com os critérios de busca informados.” , mas para excluir o 
aluno precisa estar com status Cadastrado. “Só é possível excluir discentes com o status 
CADASTRADO.” 
 
1.7) Alterar Status do Discente 
 
Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
 
2) Documentos 
 
2.1) Emitir Atestado de Matrícula 
 
Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
2.2) Emitir Histórico 
 
Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
2.3) Validar Embargos dos Termos de Autorização de Produções Acadêmicas 



 
Obs: 15/09/2017 Verificar quando houver trabalho cadastrado pelo discente. 
 
2.4) Emitir Termo de Autorização para Produções Acadêmicas 
 
Obs: 15/09/2017 Verificar quando houver trabalho cadastrado pelo discente. 
 
 
3) Orientações 
 
3.1) Gerenciar Orientações 
 
Obs:  

● Cadastrar Nova Orientação 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Alterar Dados da Orientação (Data) 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Finalizar Orientação 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Remover (Cancelar Orientação) 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

 
 
4) Matrícula 
 
4.1) Alterar Status de Matrículas 
 
Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
4.2) Matricular Discente 
 
Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
 
5) Aproveitamento de Estudos 
 
5.1) Aproveitar Disciplina/Atividade 
 
Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
5.2 ) Excluir Aproveitamento de Componente 
 
Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
5.3) Cadastrar Aproveitamento de Carga Horária 
 
Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
5.4) Excluir Aproveitamento de Carga Horária 
 



Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
5.5) Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma 
 
Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
 
6) Outras Operações 
 
6.1) Acompanhar Procedimentos Após Defesa 
 
Obs: 18/09/2017 Não foi possível testar pois não conseguimos cadastrar banca de 
defesa. 
 
6.2) Alterar/Remover Banca de Defesa 
 
Obs: 18/09/2017 Não foi possível testar pois não conseguimos cadastrar banca de 
defesa. 
 
6.3) Cadastrar Banca de Qualificação 
 
Obs: 15/09/2017 Comportamento Inesperado: 
Exceção 
java.lang.NullPointerException at 
br.ufrn.sigaa.ensino.stricto.jsf.BancaPosMBean.validar(BancaPosMBean.java:1428) at 
br.ufrn.sigaa.ensino.stricto.jsf.BancaPosMBean.submeterMembros(BancaPosMBean.java:12
86) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at 
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at 
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at 
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at 
org.apache.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:170) at 
org.apache.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:276) at 
org.apache.jasper.el.JspMethodExpression.invoke(JspMethodExpression.java:68) at 
javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMeth
odExpressionAdapter.java:88) at 
com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:102) at 
org.primefaces.application.CleanupActionListener.processAction(CleanupActionListener.java:
42) at javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:387) at  
 
 
6.4) Cadastrar Banca de Defesa 
 
Obs: 15/09/2017 Somente é permitido cadastrar em defesas após a conclusão de 1 
atividade(s) de proficiência. Verificar onde cadastrar conclusão de proficiência. 
 
6.5) Revisar Tese/Dissertação 



 
Obs: 18/09/2017 Não foi possível testar pois não conseguimos cadastrar banca de 
defesa. 
 
6.6) Cálculos de Discente 
 
Obs: 05/09/2017 Verificar qual é a função do cálculo de discente. 
 
6.7) Cancelamento de Discente 
 
Obs: 15/09/2017 Não há tipos de jubilamento cadastrados para este nível de ensino, por 
favor entre em contato com a administração do sistema. 
 
6.8) Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
6.9) Consolidação Individual 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
7.0) Implantar Histórico do Aluno 
 
Obs: 15/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
 
7.1) Mudança de Estrutura Curricular 
 
Obs: 15/09/2017 Comportamento Inesperado: 
Exceção 
br.ufrn.arq.erros.DAOException: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: Could not 
execute JDBC batch update at 
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:230) at 
br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.create(GenericDAOImpl.java:277) at 
br.ufrn.sigaa.ensino.stricto.negocio.ProcessadorMudancaCurriculo.execute(ProcessadorMud
ancaCurriculo.java:78) at 
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:172) at 
org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.j
ava:130) at 
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:169) at 
br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80) at 
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1899.invoke(Unknown Source) at 
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at 
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at 
org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:386) at  
 
7.2) Prorrogar Prazo de Conclusão 



 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli   
 
7.3) Solicitar Homologação de Diploma 
 
Obs: 18/09/2017 Não há resposta do sistema. 

 
 

MÓDULO STRICTO SENSU 
 
ABA Vínculo/Matrículas 
 
1) Registro de Atividades 
 
1.1) Matricular 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli Obs: é preciso ter orientador cadastrado 
 
1.2) Renovar Matrícula 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  Somente é possível renovar atividades 
matriculadas em períodos anteriores ao atual. 
 
 
1.3) Consolidar 
 
Obs: 18/09/2017 Não é possível consolidar a atividade sem cadastro da Banca de qualificação. 

ERRO CI em Cadastro de Banca de Qualificação. 

 
 
1.4) Validar 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli   
 
1.5) Excluir 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  Obs: Exclusão de matrícula em atividade. 
 
1.6) Alterar Período 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli   
 
 
2) Turmas 
 
2.1) Criar Turma 



 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
2.2) Consular, Alterar ou Remover 
 
Obs:  
Alterar   18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Listar Alunos  18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Visualizar turma virtual  18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Cadastrar notícia  18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  Obs.:para turmas abertas, alunos 
com situação matriculado. 
Remover 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  Obs: Remove apenas turmas sem alunos 
Ver agenda da turma 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Diário de turma 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Visualizar turma 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Consolidar Turma 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Reabrir Turma 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
 
3) Vínculo com a Pós-Graduação 
 
3.1) Trancar Vínculo 
 
Obs: 18/09/2017 Serviço do Não é possível concluir o discente nesse momento. 

temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde. 

 
 
3.2) Retorno Manual de Discente 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
3.3) Cancelar Trancamentos Futuros 
 
Obs:  
 
3.4) Cancelar Vínculo 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
3.5) Concluir Aluno 
 
Obs:  
 
3.6) Estornar Operação 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  

 



 
 

MÓDULO STRICTO SENSU 
 
ABA Cadastros 
 
1) Cursos 

1.1) Cadastrar 

Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

1.2) Listar/Alterar 

Obs:  
● Visualizar Curso 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Alterar Dados do Curso 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Remover Curso 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

 

2) Áreas de Concentração 

2.1) Cadastrar 

Obs:  

2.2) Buscar/Alterar 

Obs:  

3) Linhas de Pesquisa 

3.1) Cadastrar 

Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

3.2) Buscar/Alterar 

Obs:  
● Alterar Dados da Linha de Pesquisa 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Remover Linha de Pesquisa 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

4) Disciplinas / Atividades 

4.1) Cadastrar 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

Obs: Não permite alteração: 

Permite Criar Turma: Sim 



Permite CH Compartilhada entre 
Docentes: 

Não 

Horário Flexível do Docente: Sim 

Necessita de Orientador: Não 

Exige Horário: Sim 

 

4.2) Buscar/Alterar 

Obs:  
● Visualizar Componente Curricular 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Gerenciar Expressões do Componente 14/09/2017 Erro: O período de alteração de 

expressões de componentes curriculares não está definido no calendário 
acadêmico. 

● Cadastrar Expressão Específica de Currículo 14/09/2017 Não abre opções de 
currículos 

● Programa Atual do Componente 14/09/2017 O componente curricular MGS0003 - 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR TESTE não possui um programa cadastrado. 

● Alterar Dados do Componente 14/09/2017 A carga horária total de aula não pode 
ser alterada. 

● Remover Componente Curricular 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

4.3) Consultar Solicitações de Disciplinas 

Obs:  

5) Estrutura Curricular 

5.1) Cadastrar 

Obs: 14/09/2017 O valor máximo de componentes eletivos deve estar entre 30 e 30. Verificar 
onde alterar. 

5.2) Buscar/Alterar 

Obs:  
● Alterar Dados da Estrutura Curricular 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Alternar Optativa / Obrigatoria 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Remover 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Detalhar Estrutura Curricular 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Relatório da Estrutura Curricular 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Inativar / Ativar Estrutura Curricular 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 



6) Recomendação do Programa 

6.1) Cadastrar 

Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

6.2) Listar/Alterar 

Obs:  
● Inativar / Ativar Área de Concentração 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Alterar Dados da Área de Concentração 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Remover 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

7) Processo Seletivo 

7.1) Gerenciar Processos Seletivos 

Obs:  
● Visualizar 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Publicar / Despublicar (Aprovar) 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Solicitar Alteração (ao Coordenador) 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Alterar Processo Seletivo 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Remover Processos Seletivos 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

7.2) Criar/Alterar Listagem de Interessados 

Obs:  

8) Equipe de Docentes de um Programa 

Obs:  
● Cadastrar 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Editar 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli (Seleciona-se a Linha de Pesquisa em 

Editar. Em Cadastrar as Linhas de Pesquisa ficam indisponíveis para seleção) 
● Retirar Docente do Programa 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

9) Unidade 

9.1 Consultar Unidades 

Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli (Cadastrada no Sigadmin) 

10) Auto Avaliação 

10.1) Gerenciar Questionários de Auto Avaliação 

Obs: 14/09/2017 O Usuário não possui nenhum dos papéis listados abaixo para a unidade 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA (11.00): 
 



Papel Descrição 
Administrador da PPG 
Permite acesso à operações restritas do módulo, como 'Logar Como outro usuário' 
 
Caso seja necessária a utilização desta funcionalidade, Clique Aqui para liberação de sua 
permissão. 
 

10.2) Cadastrar Calendário de Aplicação da Auto Avaliação 

Obs: 14/09/2017 Não foi possível testar 

10.3) Gerenciar Calendários de Aplicação da Auto Avaliação 

Obs: 14/09/2017 Não foi possível testar 
 

 
 
 

MÓDULO STRICTO SENSU 
 
ABA Permissões 
 
1) Manutenção de Coordenadores 
 
1.1) Identificar Coordenador (e Vice Coordenador) 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.2) Alterar/Substituir/Cancelar Coordenador 
 
Obs:  
Substituir 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Alterar 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Remover 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.3) Listas Coordenadores 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli .  Obs.Lista por Unidade 
Logar como Coordenador 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
 
2) Docentes 
 
2.1)  Cadastrar Docente Externo 
 



Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
2.2)  Consultar Docentes Externos 
 
Obs:  
Alterar dados pessoais 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Alterar 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Cadastrar usuário 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Remover 18/09/2017 Você não tem permissão para remover este docente externo pois ele não 

está associado a um departamento ou a uma unidade acadêmica especializada. 

 
 
 
3) Manutenção de Secretários 
 
3.1)  Identificar Secretário 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
3.2)  Substituir Secretário 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
3.3) Listar Secretários 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
 
4) Operações Administrativas 
 
4.1) Calendário Universitário 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
 
5) Comissão da PPG 
 
5.1) Cadastrar Membro na Comissão de Pesquisa 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
5.2) Alterar/Remover Membro da comissão de Pesquisa 
 
Obs:  
Alterar  18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  Obs. Altera data 
Remover 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli   
Vizualizar 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli   



 
 

MÓDULO STRICTO SENSU 
 
ABA Relatórios e Consultas 
 
1) Alunos 
 
1.1) Alunos Matriculados em Atividades 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.2) Consulta Avançada 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.3) Lista de Alunos Ativos não Matriculados 
 
Obs: 18/09/2017 Serviço do temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde. 

 
 
1.4) Lista de Contatos de Alunos 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.5) Lista de Alunos Reprovados 
 
Obs: 18/09/2017 Serviço do temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde. 

 
 
1.6) Quantitativo de Alunos Ativos / Matriculados 
 
Obs: pdf 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
        Html 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.7) Quantitativo Geral de Alunos Matriculados por Mês 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.8) Quantitativo de Alunos Ativos 
 
Obs: pdf 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
        Html 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.9) Relatório de Prazo Máximo 
 



Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.10) Relatório de Alunos e Matrículas 
 
Obs:  
pdf 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Exel  18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Html 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.11) Relatório de Alunos Especiais e Disciplinas 
 
Obs: 08/09/2017 Necessário matricular aluno especial em disciplinas 
 
1.12) Relatório de Tempo Médio de Titulação por Discente 
 
Obs:  08/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. 

 
1.13) Relatório de Tempo Médio de Titulação por Orientador 
 
Obs: 08/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. 
 
1.14) Relatório de Taxa de Sucesso 
 
Obs: 08/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. 
 
1.15) Relatório de Carga Horária Integralizada 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
1.16) Relatório de Reprovação de Discentes 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
 
 
2) Cursos  
 
2.1) Conceitos dos Cursos 
 
Obs: 
pdf 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Exel  18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Html 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
2.2) Consulta de Cursos 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  



 
2.3) Estruturas Curriculares 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 

 
3) Defesas  
 
3.1) Consultar Defesas de Pós-graduação 
 
Obs: 18/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. Não 

foi possível cadastrar banca de defesa (Comportamento inesperado). 

 
 
3.2) Emitir Declaração de Participação em Banca 
 
Obs: 18/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. Não 

foi possível cadastrar banca de defesa (Comportamento inesperado). 
 
3.3) Participantes das Bancas 
 
Obs: 18/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. Não 

foi possível cadastrar banca de defesa (Comportamento inesperado). 
 
3.4) Quantitativo Detalhado de Defesas por Ano 
 
Obs: 18/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. Não 

foi possível cadastrar banca de defesa (Comportamento inesperado). 
 
3.5) Quantitativo Geral de Defesas por Ano 
 
Obs: 18/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. Não 

foi possível cadastrar banca de defesa (Comportamento inesperado). 
 

 
4) Docentes  
 
4.1) Docentes X Orientações Concluídas 
 
Obs: 18/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. Não 

foi possível cadastrar banca de defesa (Comportamento inesperado). 
 
4.2) Emitir Declaração de Participação em Banca 
 
Obs: 18/09/2017 Não foram encontrados resultados para a busca com estes parâmetros. Não 

foi possível cadastrar banca de defesa (Comportamento inesperado). 
 
4.3) Membros dos Programas 



 
Obs: 
pdf 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Exel  18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
Html 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
4.4) Orientações por programa 
 
Obs: 
Relatório analítico : 18/09/2017 Serviço do temporariamente indisponível. Tente novamente 

mais tarde. 

 

Relatório sintético: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
 
4.5) Projetos de Pesquisa 
 
Obs: 18/09/2017 Verificar onde é cadastrado o projeto de pesquisa. 
 
4.6) Relatório de Docentes por Turma 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
4.7) Relatório de Atividades do Docente 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
4.8) Relatório de Docente Sem Atividades 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 

 
5) Coordenadores de Programa  
 
5.1) Listar Coordenadores 
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
5.2) Lista de Secretários 
 
Obs: 18/09/2017 Não lista os secretários cadastrados. 
 

 
6) Biblioteca  
 
6.1) Verificar Situação Usuário / Emitir Declaração de Quitação  
 



Obs: 18/09/2017 Acesso negado. Depende de módulos não instalados. 
 

 
7) Processo Seletivo  
 
7.1) Relatório de Processos Seletivos (Demandas x Vagas)  
 
Obs: 18/09/2017 OK Validado por Célia Carli  
 
 

 
 

MÓDULO STRICTO SENSU 
 
ABA Bolsas Docência Assistida 
 
1) Solicitação de Bolsa 
 
1.1) Gerenciar Solicitações Cadastradas 
 
Obs:  
 
2) Consulta 
 
2.1) Gerenciar Planos de Docência Assistida 
 
Obs:  
 
2.2) Planos de Docência Assistida Sem Indicação 
 
Obs:  
 
 
3) Cadastros 
 
3.1) Editais 
 
Obs:  

● Cadastrar novo edital  
 

● Visualizar arquivo do edital  
 

● Alterar edital  
 

● Remover edital  
 



 
3.2) Formas de Atuação de Bolsistas 
 
Obs: 

● Cadastrar nova  
● Alterar  
● Remover  

 
3.3) Áreas de Atuação em Ciências e Tecnologia 
 
Obs: 

● Cadastrar nova  
● Alterar  
● Remover  

 
3.4) Identificar Membro CATP 
 
Obs:  
 
 
4) Relatórios 
 
4.1) Quantitativo de Planos de Docência Assistida por Atividade 
 
Obs:  
 
4.2) Turmas Atendidas por Docência Assistida 
 
Obs:  
 
4.3) Quantitativo de Alunos Atendidos por Docência Assistida 
 
Obs:  
 
4.4) Índices dos componentes Atendidos por Docência Assistida 
 
Obs:  
 
4.5) Quantitativo de Planos de Docência Asistida por Status 
 
Obs:  
 
 

 
 



PORTAL DO COORDENADOR STRICTO 
 
ABA Cadastros 
 
1) Corpo Docente do Programa 
1.1) Equipe de Docentes do Programa 

● Cadastrar Membro  
Obs:  

● Alterar dados da associação  
Obs:  
 

● Retirar docente do programa 
Obs:  
 
1.2) Limites de Orientandos por Docente 
 
Obs:  

 
1.3) Docente Externo 
 

● Cadastrar  
Obs:  
 

● Alterar / Remover  
Obs:  
 

● Cadastrar usuário para Docente Externo à IFPR 
Obs:  
 
2) Ementas e Referências de Componentes Curriculares 
Obs:  
 
3) Processo Seletivo 
3.1) Gerenciar Processo Seletivo 
Obs:  

● Cadastrar novo Processo Seletivo 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 
● Gerenciar Inscrições  
● Visualizar Processo Seletivo  
● Lista de Presença dos Inscritos  
● Imprimir Questionários de Todos os Inscritos  

 
3.2) Questionário para processo seletivo 



Obs: 
● Cadastrar novo Questionário  

 
● Visualizar  

 
● Alterar  

 
● Duplicar questionário  

 
● Remover questionário  

 
4) Oferta de Vagas nos Cursos 
 
5) Projeto de Pesquisa vinculados ao programa 
 
6) Solicitar Cadastro de Componente Curricular  
Obs:  
 
7) Componente Curricular 
7.1) Cadastrar 
Obs:  
 
7.2) Acompanhar cadastro de componente curricular 
Obs:  

 
8) Estrutura Curricular 

● Detalhar Estrutura Curricular 
Obs:  
 
9) Calendário do Programa 

● Ver calendário vigente 
Obs:  
 

● Ver todos os calendários 
Obs:  
 

● Cadastrar novo calendário 
Obs:  
 
10) Parâmetros do Programa 
Obs:  
 



 
ABA Aluno  
 
1) Consulta Avançada 
2) Gerenciar Orientações 

● Cadastrar Nova Orientação 
Obs:  
 

● Alterar Dados da Orientação 
Obs:  
 

● Finalizar  Orientação 
Obs:  
 

● Cancelar  Orientação 
Obs:  
 
 
3) Cadastro 
 
3.1) Cadastrar Novo Discente 
Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli Obs. Somente aluno especial 
 
3.2) Atualizar Discente (dados do curso do aluno) 
Obs:  
 
3.3) Atualizar Dados Pessoais 
Obs:  
 
3.4) Editar Observações do Discente (aparece no histórico escolar) 
Obs:  
 
 
4) Documentos 
 
4.1) Emitir Atestado de Matrícula 
Obs:  
 
4.2) Emitir Histórico Escolar 
Obs:  
 
5) Aproveitamentos 



5.1) Aproveitar Disciplina 
5.2) Excluir Aproveitamento de Componente 
5.3) Retificar Aproveitamento e Consolidação de turma 
5.4) Aproveitamento de Carga Horária 
5.5) Excluir Aproveitamento de Carga Horária 
 
6) Notas  
6.1) Consolidação Individual 
6.2) Retificar Aproveitamento e Consolidação de turma 
 
7) Vínculo 
7.1) Analisar Solicitação de Trancamento de Programa 
7.2) Prorrogar Prazo de Conclusão 
7.3) Cancelar Prorrogar Prazo de Conclusão 
7.4) Trancar Vínculo 
7.5) Cancelar Vínculo  
7.6) Retornar Aluno Trancado 
 
8) Conclusão 
8.1) Cadastrar Bancas 
8.2) Acompanhar Procedimentos Após Defesa 
8.3) Confirmar Recebimento de Tese / Dissertação 
8.4) Homologação de Diploma 
8.5) Comprovante de Solicitação Homologação 
8.6) Visualizar Solicitações de Homologação de Diplomas Pendentes 
 
9) Discente com NEE 
9.1) Solicitar Apoio a CAENE 
9.2) Analisar Solicitações de Discente 
9.3) Solicitações Enviadas para CAENE 
9.4) Solicitações Inativas e Finalizadas 
9.5) Manual de Solicitação de Apoio 
 
10) Cadastro dos Bolsistas CNPq 
 
11) Bolsas Docência Assistida 
11.1) Submeter Proposta 
11.2) Consultar Propostas Cadastradas 
11.3) Gerenciar Planos de Docência Assistida 
11.4) Planos de Docência Assistida sem Indicação 
 
12)  Forum de Cursos 



 
ABA Turmas 
 
1) Criar Turma 
 
2) Consultar Turma 
 
ABA Matrículas 
 
1) Atividades 
1.1) Matricular 
Obs: 02/09/2017 Para realizar a matrícula neste tipo de atividade é necessário ter um 

orientador definido. Procure a coordenação do seu curso para que a mesma possa realizar o 

lançamento no SIGAA. (porém, aluna possui orientador. Ex: Discente MILENA CECÍLIA 

ISABELLE ARAÚJO). 

1.2) Renovar Matrícula 
1.3) Consolidar 
1.4) Validar 
1.5) Excluir 
 
ABA Consultas 
 
1) Cursos de Pós Graduação 
2) Disciplinas  
3) Estruturas Curriculares 
4) Turmas 
5) Consultar Unidade Acadêmica 
6) Projetos de Pesquisa 
7) Consultar Bancos 
8) Consulta de Calendários Acadêmicos 
  
ABA Relatórios 
 
1) Turmas 
1.1) Relatório de Turmas 
1.2) Relatório de Turmas por Departamento 
1.3) Relatório de Ocupação de Vagas de Turmas 
 
2) Alunos 
 
3) Docentes 
3.1) Declaração de Participação em Banca 
3.2) Docentes por turma 



 
4) Outros 
4.1) Orientações 
4.2) Participantes das Bancas 
4.3) Relatório de Processos Seletivos (Demandas x Vagas) 
 
ABA Biblioteca 
 
 1) Autorizar Requisições de Livros 
 
 
ABA Página Web 
 
1) Apresentação do Programa 
 
2) Configurar Cores do Programa 
 
3) Documentos / Arquivos do Programa 

● Cadastrar 
● Alterar / Remover 

 
4) Notícias do Portal Público do Programa 

● Cadastrar 
● Alterar / Remover 

 
5) Notícias do Portal dos Discentes do Programa 

● Cadastrar 
● Alterar / Remover 

 
6) Outras Opções do Programa 

● Cadastrar 
● Alterar / Remover 

 
ABA Outros 
1) Alterar dados de contato da Coordenação 
2) Preencher a autoavaliação 
 

 
 
 

PORTAL PÚBLICO (teste.prossiga.ifpr.edu.br/sigaa/public) 



 
● Aluno realizou a inscrição para o Processo Seletivo 

Obs: 14/09/2017 OK Validado por Célia Carli 

 
 
 
 


