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Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a emissão do histórico acadêmico de um determinado
discente, onde será exibido o resumo de suas disciplinas e as atividades nas quais ele está
matriculado.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Documentos →
Emitir Histórico.

A seguinte tela será exibida:

Na página acima, informe um ou mais dos seguintes dados do discente cujo histórico deseja emitir
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 histórico deseja emitir. A seguinte caixa de diálogo
será apresentada pelo sistema:

Na caixa de diálogo acima, informe se deseja abrir o histórico ou fazer 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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Bom Trabalho!
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