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Cadastrar Calendário Acadêmico
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado

Usuários Gestores do Módulo Técnico Integrado
Perfil Gestor Técnico Integrado, Gestor Geral Técnico Integrado

Última Atualização 11/10/2016 09:46

Esta funcionalidade permite ao usuário fazer o cadastro do calendário acadêmico para os cursos do
nível Técnico Integrado.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Administração →
Operações Administrativas → Calendário.

A seguinte tela será exibida:

Para dar início à operação, informe a Unidade Responsável, o Curso e o Currículo para o qual o
calendário acadêmico será cadastrado, selecionando-os dentre as opções listadas pelo sistema.

É interessante ressaltar que caso um Curso não seja informado, o calendário acadêmico cadastrado
será definido como global, ou seja, será utilizado em todos os cursos que não possuírem um
calendário específico cadastrado. Caso o Curso seja informado, porém o Currículo não, o calendário
será utilizado para todos os currículos do curso selecionado.

Iremos exemplificar definindo a Unidade Responsável: ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ; o Curso
TECNICO EM AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 003 (MT) - MACAÍBA; e
selecionando o Currículo: TECNICO EM AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 003
(MT) [007 - 2009].

Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será
exibida posteriormente. Esta opção será válida sempre que for apresentada.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta funcionalidade
será válida sempre que for disponibilizada.

Após ter informado os dados solicitados, clique em Ver Calendário para avançar com a ação. O
sistema o direcionará para a seguinte tela:
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Para cadastrar um novo calendário acadêmico, informe os seguintes dados:

Calendário Selecionado, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Ano de vigência do calendário;
Selecione a opção Tornar esse calendário vigente, se desejado;
Data inicial e data final do Período Letivo compreendido pelo calendário acadêmico;
Data inicial e data final do Período de Matrículas Coordenadores para os cursos;
Data inicial e data final do Período de Confirmação de Vínculo dos Discentes do curso.

Além dos dados acima, informe também as datas referentes ao início, fim e fim do período de
lançamento de notas para cada bimestre do ano de vigência do calendário acadêmico a ser
cadastrado.

É importante ressaltar que nos campos onde deverão ser inseridas datas, é possível digitar as datas
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desejadas ou selecioná-las manualmente no calendário exibido ao clicar no ícone .

Iremos exemplificar a operação utilizando os seguintes dados:

Calendário Selecionado: – NOVO –;
Ano: 2015;
Período Letivo: 20/03/2015 até 30/06/2015;
Período Matrículas Coordenadores: 11/03/2015 até 15/03/2015;
Período de Confirmação de Vínculo dos Discentes: 18/03/2015 até 19/03/2015;
Início do 1º Bim: 20/03/2015;
Fim do 1º Bim: 01/04/2015;
Fim do Período de Lançamento de Notas para o 1º bimestre: 02/04/2015;
Início do 2º Bim: 02/04/2015;
Fim do 2º Bim: 01/05/2015;
Fim do Período de Lançamento de Notas para o 2º bimestre: 02/05/2015;
Início do 3º Bim: 02/05/2015;
Fim do 3º Bim: 30/05/2015;
Fim do Período de Lançamento de Notas para o 3º bimestre: 31/05/2015;
Início do 4º Bim: 01/06/2015;
Fim do 4º Bim: 29/06/2015;
Fim do Período de Lançamento de Notas para o 4º bimestre: 30/06/2015.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Após ter informado os dados solicitados e ter inserido as datas desejadas no Calendário das Unidades,
clique em Cadastrar para finalizar a operação. A seguinte mensagem de sucesso será então exibida
no topo da página:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Alterar Status de Aluno
Inserir Parâmetros Acadêmicos
Cálculo de Discente
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