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Atualizar Dados Pessoais de Aluno
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 ao Gestor Técnico Integrado atualizar os dados pessoais de um
determinado discente cadastrado no sistema da Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Aluno →
Atualizar Dados Pessoais.

A seguinte tela será exibida:

Informe os seguintes dados para buscar o discente cujos dados deseja alterar:

Número da Matrícula do discente;
Número do 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 com
o resultado da busca realizada:
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Para selecionar o discente cujos dados deseja alterar, clique no ícone . O sistema o direcionará
para a seguinte página:

Nesta tela, é possível alterar um ou mais dos seguintes dados pessoais do discente:

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aintegrado%3Aaluno%3Aaluno%3Aatualizar_dados_pessoais&media=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:discentes_com_nee:34.png


2017/08/09 15:30 3/4 Atualizar Dados Pessoais de Aluno

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

Número do CPF;
Selecionar o campo A pessoa é estrangeira e não possui CPF, se necessário;
Nome completo;
Nome Oficial;
E-Mail;
Nome da Mãe;
Nome do Pai;
Sexo;
Data de Nascimento;
Estado Civil;
Raça;
Tipo Sanguíneo.

Referente à Naturalidade do discente, é possível realizar alterações nos seguintes dados:

País onde o discente nasceu;
UF, ou estado onde o discente nasceu;
Município onde o discente nasceu;
Nacionalidade do discente.

Em relação à Documentação do discente, é possível alterar os seguintes dados, se desejado:

Número do RG;
Órgão de Expedição do RG;
UF, ou estado de expedição do RG;
Data de Expedição do RG;
Número do Título de Eleitor;
Zona do Título de Eleitor;
Seção do Título de Eleitor;
UF, ou estado de emissão do Título de Eleitor;
Número do Certificado Militar, se aplicável;
Data de Expedição do Certificado Militar, se aplicável;
Série do Certificado Militar, se aplicável;
Categoria do Certificado Militar, se aplicável;
Órgão de expedição do Certificado Militar, se aplicável;
Número do Passaporte.

Além dos campos informados acima, também é possível alterar as Informações Para Contato com o
discente:

CEP. Após digitar o CEP do discente, clique no ícone  para buscar o endereço do CEP
informado;
Logradouro, ou nome da rua onde o discente reside;
N.° da residência do discente;
Bairro onde o discente reside;
Complemento do endereço do discente, se aplicável;
UF, ou estado onde o discente reside;
Município onde o discente reside;
Número do Tel. Fixo do discente;
Número do Tel. Celular do discente.

Por fim, é possível atualizar os seguintes Dados Bancários do discente:
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Banco;
N° Agência;
N° Conta Corrente;
N° de Operação.

Nos campos Data de Nascimento e Data de Expedição, digite as datas desejadas ou clique no ícone
 e selecione-as no calendário disponibilizado pelo sistema.

Após alterar os dados desejados, clique em Atualizar dados para prosseguir com a operação. A
seguinte mensagem de sucesso será exibida pelo sistema:

Bom Trabalho!
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