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Consolidar Registro de Atividades
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 usuário realizar a consolidação de atividades acadêmicas específicas
para discentes do nível Técnico-Integrado.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Registro de
Atividades → Consolidar.

A seguinte tela será exibida:

Na página acima, informe um ou mais dos seguintes dados do discente cujas atividades acadêmicas
deseja consolidar para prosseguir com a operação:

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

Iremos exemplificar fornecendo ao sistema o Nome do Discente: NOME DO DISCENTE.

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 informar os dados para a busca, clique em Buscar para prosseguir com a operação. A tela será
recarregada da seguinte forma:
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Clique no ícone  para selecionar o discente cujo registro de atividades será consolidado. A tela a
seguir será apresentada pelo sistema:

Caso deseje retornar à página anterior para selecionar um outro discente cuja atividade acadêmica
deverá ser consolidada, clique em Selecionar Outro Discente.

Na lista acima, clique no ícone  para selecionar a atividade acadêmica que será consolidada. O
sistema o direcionará para a página a seguir:

Na página acima, informe a Nota Final obtida pelo discente na atividade selecionada. Iremos
exemplificar digitando a Nota Final: 9,0.
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Para retornar à página anterior, clique em Selecionar Outra Atividade.

Para avançar com a operação, clique em Próximo Passo. A seguinte tela será gerada pelo sistema:

Caso deseje retornar à página anterior para alterar a nota final obtida pelo discente, clique em
Alterar Dados Informados.

Confira se os Dados do Registro da consolidação da atividade estão corretos e, caso estejam, clique
em Confirmar para avançar com a operação. O sistema prontamente disponibilizará a seguinte
página:

Na tela acima, forneça os seguintes dados para o Cadastro de Orientação de Trabalho de Conclusão
de Curso:

Ano de Referência do trabalho;
Tipo de Trabalho de Conclusão de curso;
Tipo de Orientação que será realizada;
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Título do trabalho de conclusão de curso;
Área de Conhecimento trabalhada na pesquisa;
Sub-Área de conhecimento;
Agência Financiadora do trabalho, se houver;
Data de Início do trabalho;
Data de Defesa do trabalho;
Informações complementares, se necessário.

É interessante ressaltar que nos campos Data de Início e Data da Defesa, é possível digitar as datas
desejadas ou selecioná-las no calendário exibido pelo sistema ao clicar em .

Iremos exemplificar fornecendo os seguintes dados para o cadastro:

Ano de Referência: 2015;
Tipo de Trabalho de Conclusão: OUTROS;
Tipo de Orientação: ORIENTADOR;
Título: A IMPORTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS NA ENGENHARIA CIVIL;
Área de Conhecimento: Engenharias;
Sub-Área: Engenharia Civil;
Agência Financiadora: CAPES;
Data de Início: 02/01/2015;
Data de Defesa: 01/06/2015.

Para retornar à página anterior, que contém os Dados do Registro da atividade, clique em Dados do
Registro da Atividade.

Após ter informado todos os dados solicitados, clique em Cadastrar para finalizar a operação. A
seguinte tela será exibida, informando o sucesso do processo de consolidação:

Para retornar à tela inicial deste manual, clique em Selecionar outro Discente.

Caso deseje consolidar outra atividade acadêmica do mesmo discente, clique em Utilizar o mesmo
Discente.
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Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Matricular em Atividades
Validar Atividades
Excluir Atividades

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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