
2017/08/09 15:45 1/4 Aproveitar Disciplina

- https://docs.info.ufrn.br/

Aproveitar Disciplina
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 que o usuário cadastre aproveitamentos de componentes curriculares
para os discentes cadastrados no sistema.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno →
Aproveitamento de Disciplina → Aproveitar Disciplina.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

Informe um ou mais dos seguintes dados para realizar a busca pelo discente que terá uma ou mais
disciplinas aproveitadas:

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

Exemplificaremos informando o Nome do Discente: NOME DO DISCENTE.

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

Após inserir os dados desejados, clique em Buscar para prosseguir. A seguinte tela será exibida:
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Clique no ícone  ao lado das informações de um determinado aluno para realizar o aproveitamento
de seus estudos. O sistema o direcionará para a seguinte página:

Nesta tela, informe os seguintes dados do aproveitamento:

Componente Curricular que deverá ser aproveitado (campo de preenchimento obrigatório);
Tipo de Aproveitamento do componente curricular, dentre as opções CUMPRIU, DISPENSADO e
TRANSFERIDO (campo de preenchimento obrigatório);
Ano do aproveitamento (campo de preenchimento obrigatório);
Média Final do discente no componente curricular a ser aproveitado (campo de preenchimento
obrigatório);
Frequência do discente no componente curricular a ser aproveitado (campo de preenchimento
obrigatório).

Exemplificaremos com:

Componente Curricular: 092 - REDES DE COMPUTADORES - 90h;
Tipo de Aproveitamento: CUMPRIU;
Ano: 2015;
Média Final: 10,0;
Frequência: 100.

Após informar os dados, clique em Adicionar para prosseguir com a operação. A página será
recarregada e passará a ser exibida conforme imagem abaixo:
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Para realizar o aproveitamento de uma outra disciplina, repita a operação.

Se desejar excluir uma disciplina da lista de disciplinas a serem aproveitadas, clique no ícone  ao
seu lado. A seguinte janela de confirmação será exibida:

Clique em Cancelar para desistir da operação ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o
componente curricular será prontamente excluído da lista de disciplinas a serem aproveitadas.

Se desejar retornar à página anterior para selecionar outro discente cuja disciplina será aproveitada,
clique em Selecionar Outro Discente.

Para concluir a operação de aproveitamento de disciplinas, clique em Confirmar. A seguinte
mensagem de sucesso será exibida pelo sistema no topo da página:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Cancelar Aproveitamento de Disciplina

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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