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Inserir Parâmetros Acadêmicos
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado

Usuários Gestores do Módulo Técnico Integrado
Perfil Gestor Técnico Integrado

Última Atualização 11/10/2016 09:46

Esta funcionalidade permite aos usuários cadastrar no sistema parâmetros acadêmicos para os cursos
do nível Técnico Integrado

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

A seguinte tela será exibida:

Na tela acima, informe a Unidade Responsável pelo curso para o qual os novos parâmetros serão
cadastrados; o Curso para o qual os parâmetros serão inseridos; e o Currículo desejado.

Exemplificaremos com a Unidade Responsável: ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ; o Curso: TECNICO EM
INFORMATICA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 005 (MT) - MACAÍBA; e o Curriculo: TECNICO EM
INFORMATICA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 005 (MT) [016 - 2010].

Caso desista 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 opção será válida
para todas as telas em que estiver presente.

Após inserir os dados desejados, clique em Próximo para prosseguir com a operação. O sistema o
direcionará para a seguinte página:
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Na página acima, informe os seguintes valores do parâmetros a serem inseridos:

Número Máximo de Trancamentos de PROGRAMA/CURSO;
Informe se deseja Exigir Nota e Frequência no Aproveitamento de Componente Curricular,
selecionando ou não a opção;
Duração de uma Aula Regular, em minutos;
Selecione a opção Verificar Choque de Horários em Cadastro de Turmas, se desejar;
Informe se o curso para o qual os parâmetros serão cadastrados Permite CH Compartilhada
entre Docentes em uma Turma;
Defina se é Necessário homologar a criação de turmas feita pelo coordenador e pelo diretor de
ensino;
Média Mínima de Aprovação para o curso selecionado;
Média Mínima de Aprovação para passar por média no curso informado anteriormente;
Frequência Mínima para Aprovação, em porcentagem;
Método de Consolidação de Frequência, dentre as opções Por Turma ou Todas as Turmas;
Número Máximo de Reprovações por Ano;
Número máximo de avaliações agendadas para o mesmo dia.

Para exemplificar, utilizaremos os seguintes dados:

Número Máximo de Trancamentos de PROGRAMA/CURSO: 4;
Opção Exigir Nota e Frequência no Aproveitamento de Componente Curricular não selecionada;
Duração de uma Aula Regular: 45;
Opção Verificar Choque de Horários em Cadastro de Turmas não selecionada;
Opção Permite CH Compartilhada entre Docentes em uma Turma não selecionada;
Opção Necessário homologar a criação de turmas feita pelo coordenador e pelo diretor de
ensino selecionada;
Média Mínima de Aprovação: 6.0;
Média Mínima de Aprovação para passar por média: 7.0;
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Frequência Mínima para Aprovação: 70;
Método de Consolidação de Frequência: POR TURMA;
Número Máximo de Reprovações por Ano: 2;
Número máximo de avaliações agendadas para o mesmo dia 2.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Após inserir as informações solicitadas pelo sistema, clique em Confirmar Parâmetros para concluir
a operação. A seguinte mensagem de sucesso será apresentada pelo sistema no topo da página:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Cadastrar Calendário Acadêmico
Alterar Status de Aluno
Cálculo de Discente
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