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Consultar Matrículas Pendentes
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 consultar matrículas de discentes do nível de ensino Técnico
Integrado que estão pendentes no sistema da Instituição, bem como concluí-las, conforme desejado.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Matrícula →
Consultar Matrículas Pendentes.

A seguinte tela será exibida pelo sistema, contendo o formulário onde é possível Filtrar Resultados e a
lista de Discentes Encontrados com matrículas pendentes:

Caso deseje realizar uma busca por discentes específicos, selecione seu Curso e sua Turma de
Entrada, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema.

Exemplificaremos informando o Curso: TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE AO ENSINO
MEDIO - 005 (MT) - MACAÍBA; e a Turma de Entrada: TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE
AO ENSINO MEDIO - 005 (MT) - A (2014);

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela de diálogo
apresentada pelo sistema. Esta operação será válida para todas as telas em que estiver presente.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?do=export_odt&id=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:matricula:consultar_matriculas_pendentes
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Se desejar retornar à página principal do módulo, clique em . Esta opção
será válida para todas as páginas em que for exibida.

Após informar os dados desejados, clique em Buscar para prosseguir. A lista com os Discentes
Encontrados será prontamente atualizada e passará a exibir apenas os discentes que atendem aos
critérios de busca informados.

Ainda na lista de Discentes Encontrados, clique no ícone  ao lado de um determinado discente para
iniciar o processo de sua matrícula. Exemplificaremos com o discente 2014000000 - NOME DO
DISCENTE.

O sistema o direcionará para a seguinte página, que contém os campos para Matrícula de Discente:

Primeiramente, clique em Voltar se desejar retornar à página anterior. Esta opção será válida sempre
que for apresentada.

A partir da página acima, é possível visualizar o histórico e a estrutura curricular do discente antes de
efetuar a matrícula.

Para visualizar o histórico do aluno, clique em , no topo da página. Esta ação será válida
para todas as telas em que estiver presente.

A seguinte janela de download do histórico será exibida pelo sistema:
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Informe se desejar abrir o arquivo do histórico ou realizar o Download dele para o seu computador.
Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o
histórico será disponibilizado no seguinte formato:
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De volta à página anterior, que contém os campos para Matrícula do Discente, clique no ícone  se
desejar visualizar a estrutura curricular do discente cuja matrícula será efetuada. Esta ação será
válida para todas as páginas em que for apresentada.

Os Dados do Currículo do discente serão disponibilizados no seguinte formato:

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aintegrado%3Aaluno%3Amatricula%3Aconsultar_matriculas_pendentes&media=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:matricula:icone_estrutura.png
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Retornando mais uma vez à página disponibilizada para Matrícula do Discente, o sistema exibirá a
lista de Turmas Abertas Encontradas para o Curso e a Turma de Entrada do discente em questão.

Para buscar por uma turma específica, informe um ou mais dos seguintes dados:

Curso de cuja estrutura curricular a disciplina pendente faz parte;
Turma de Entrada do discente que será matriculado;
No campo Filtrar Componentes Pendentes?, selecione Sim para exibir apenas as disciplinas que
o discente ainda precisa cursar ou Não para exibir todas as disciplinas da estrutura curricular;



Last
update:
2016/10/11
09:46

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

https://docs.info.ufrn.br/ Printed on 2017/08/09 15:48

Selecione, dentre as Disciplinas Pendentes, em qual deseja matricular o discente.

Para exemplificar, utilizaremos os seguintes dados:

Curso: TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 005 (MT) - MACAÍBA;
Turma de Entrada: TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 005 (MT)
- A (2014);
Filtrar Componentes Pendentes?: Sim;
Disciplinas Pendentes: TODAS.

Ao inserir as informações desejadas, a página será prontamente atualizada e a lista com as Turmas
Abertas Encontradas será exibida de acordo com os critérios de busca utilizados.

Caso deseje visualizar os detalhes de uma determinada disciplina, clique no ícone  ao seu lado. Esta
opção será válida para todas as páginas em que for apresentada.

Exemplificaremos com a turma 330 - QUÍMICA.

O sistema exibirá os Dados Gerais do Componente Curricular de acordo com a figura a seguir:

De volta à página anterior, se desejar visualizar os detalhes de uma das Turmas Abertas Encontradas,
clique no ícone  localizado ao lado do número da turma. Esta opção será válida para todas a telas
em que estiver presente.

Os Dados da Turma serão disponibilizados conforme imagem a seguir:
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Retornando mais uma vez à página anterior, selecione, na lista de Turmas Abertas Encontradas, a
turma na qual deseja matricular o discente. Como exemplo, utilizaremos mais uma vez a turma 330 -
QUÍMICA.

Após selecionar todas as turmas desejadas, clique em Adicionar Turmas Selecionadas para
prosseguir. A página será atualizada e passará a ser exibida da seguinte maneira:

Caso deseje adicionar uma nova turma na qual o discente deverá ser matriculado, repita a operação.

Para remover uma turma previamente inserida e na qual o discente seria matriculado, clique no ícone
 ao seu lado, na lista de Turmas Adicionadas a Serem Matriculadas. A caixa de diálogo a seguir será

apresentada pelo sistema:
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Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a
turma será prontamente removida da lista.

Após adicionar todas as turmas nas quais o discente deverá ser matriculado, clique em Avançar para
prosseguir com a operação. O sistema o direcionará para a página a seguir:

Confira todos os dados da matrícula a ser realizada e, caso esteja certo da operação, clique em
Matricular para confirmá-la. A mensagem abaixo será apresentada, confirmando o sucesso da
matrícula:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Efetuar Matrícula de Aluno
Alterar Status de Matrículas em Turmas

<< Voltar - Manuais do SIGAA

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:matricula:efetuar_matricula
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:matricula:alterar_status_de_matriculas_em_turmas
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:integrado:lista
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