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Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar, visualizar ou alterar dados de comunicados
enviados para discentes e seus familiares utilizando o sistema da Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Aluno →
Comunicados aos Discentes e Familiares.

A seguinte tela será exibida:

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta opção será válida
para todas as telas em que estiver presente.

Para cadastrar um novo comunicado, clique em . A seguinte página será exibida:
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Nesta tela, informe os seguintes campos:

Título do comunicado;
Conteúdo do Comunicado. É importante ressaltar que, após digitado, o conteúdo pode ser
formatado da forma que o usuário desejar, utilizando a barra de formatação de texto exibida
pelo sistema;
Apenas para o discente: Selecione esta opção caso o comunicado deva ser enviado apenas para
um determinado discente. Caso a opção seja selecionada, informe também o nome do discente
para o qual o comunicado será enviado;
Curso: Selecione esta opção caso o comunicado deva ser enviado para todos os discentes de
um determinado curso. Caso a opção seja selecionada, informe também o curso dos discentes
para os quais o comunicado será enviado, escolhendo o curso desejado dentre os listados pelo
sistema;
Enviar Para Todos Discentes?: Caso a opção de enviar o comunicado para todos os discentes de
um determinado curso, listada acima, tenha sido selecionada, informe se o todos os discentes
do curso deverão receber os comunicados selecionando a opção Sim, ou se ele será restrito a
apenas alguns dos discentes do curso, selecionando a opção Não;
Discentes: Caso a opção Não tenha sido selecionada no campo Enviar Para Todos Discentes?,
listado acima, o campo Discentes será disponibilizado, juntamente com uma lista dos discentes
do curso. Nela, selecione os discentes para os quais o comunicado deverá ser enviado.

Exemplificaremos com os dados listados abaixo:

Título: EAJ/UFRN - Calendário acadêmico 2015.;
Comunicado Calendário acadêmico 2015;
Curso TODOS;
Enviar Para Todos Discentes? Sim.

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

Após informar os dados desejados, clique em Enviar Comunicado. A seguinte página será
apresenta, juntamente com a mensagem de sucesso da ação:

Para esconder um comunicado, clique no ícone  ao seu lado. Exemplificaremos com o comunicado
EAJ/UFRN - Calendário acadêmico 2015. A página será atualizada e passará a ser exibida da seguinte
maneira:

Para mostrar novamente um comunicado previamente escondido, clique no ícone  ao seu lado. A
página será mais uma vez atualizada e passará a ser exibida no formato inicial.

Caso deseje alterar os dados de um comunicado previamente cadastrado, clique no ícone . A tela
abaixo será exibida pelo sistema:

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aintegrado%3Aaluno%3Aaluno%3Acomunicados_aos_discentes_e_familiares&media=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:aluno:icone_comunicado.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aintegrado%3Aaluno%3Aaluno%3Acomunicados_aos_discentes_e_familiares&media=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:aluno:icone_comunicado2.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aintegrado%3Aaluno%3Aaluno%3Acomunicados_aos_discentes_e_familiares&media=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:aluno:alterar.png


Last
update:
2016/10/11
13:46

suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:aluno:comunicados_aos_discentes_e_familiares https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:aluno:comunicados_aos_discentes_e_familiares

https://docs.info.ufrn.br/ Printed on 2017/04/20 00:06

Nesta tela, é possível atualizar o Título e o conteúdo do Comunicado cadastrado.

Após realizar as alterações desejadas, clique em Alterar Comunicado para confirmá-las. A seguinte
mensagem de sucesso da operação será exibida pelo sistema no topo da página:

De volta à página que contém a Lista de Comunicados Enviados, clique no ícone  para visualizar os
detalhes de um comunicado. A seguinte tela será apresentada com o resumo do Comunicado
Enviado:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Cadastrar Aluno
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Consulta Geral de Discentes

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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