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Excluir Registro de Atividades
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado
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Perfil Gestor Técnico Integrado
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Esta funcionalidade permite que o usuário exclua a matrícula de um discente do nível Técnico-
Integrado em atividades acadêmicas específicas.

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

A seguinte tela será exibida:

Na página acima, informe um ou mais dos seguintes dados do discente cuja matrícula em atividades
acadêmicas específicas deseja excluir:

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

Para exemplificar, utilizaremos 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 em todas as telas que estiver presente.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta opção será válida
para todas as páginas em que for apresentada.

Após informar os dados desejados, clique em Buscar para prosseguir com a operação. A tela será
prontamente recarregada e passará a exibir a lista de discentes encontrados embaixo dos campos de
busca, conforme figura a seguir:
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Na página acima, clique no ícone  para selecionar o discente cuja matrícula em atividade
acadêmica específica deverá ser excluída. O sistema o direcionará, então, para a seguinte página:

Se desejar retornar à página anterior para selecionar um outro discente cuja matrícula deverá ser
excluída do sistema, clique em Selecionar Outro Discente. Esta ação será válida para todas as
páginas em que for exibida.

Na lista acima, clique no ícone  ao lado da matrícula que deseja excluir. A seguinte página será,
então, apresentada:
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Na página acima, confira os dados do discente e da atividade específica na qual ele está matriculado
e cuja matrícula será excluída. Caso esteja certo da operação, informe sua Senha de acesso ao
sistema e clique em Confirmar. O sistema o direcionará para a seguinte página, que contém os
dados da operação realizada, bem como a mensagem de sucesso da exclusão:

Para excluir a matrícula do mesmo discente em outra atividade acadêmica específica, clique em
Utilizar o mesmo Discente.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Matricular em Atividades
Consolidar Atividades
Validar Atividades
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