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Matricular em Atividades
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado

Usuários Gestores do Módulo Técnico Integrado
Perfil Gestor Técnico Integrado
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Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a matrícula de discentes em atividades acadêmicas
específicas definidas para tal nível de ensino.

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

A seguinte tela será exibida:

Na página acima, informe um ou mais dos seguintes dados 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 queira desistir 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 cuja matrícula será realizada. A seguinte página será
apresentada pelo sistema:

Na tela acima, informe o nome da Atividade na qual o discente deverá ser matriculado e/ou selecione
o Tipo de Atividade desejado na lista apresentada pelo sistema.

A título de exemplificação, iremos selecionar o Tipo de Atividade: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO.

Clique em Selecionar Outro Discente caso deseje realizar a matrícula de outro discente em uma
atividade acadêmica da Instituição. Esta operação será válida para todas as páginas em que estiver
presente.

Após ter inserido os dados solicitados, clique em Buscar Atividades para avançar com a ação. A
página será recarregada da seguinte forma:
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Selecione a atividade na qual o discente será matriculado clicando no ícone  ao seu lado. A página
a seguir será exibida:

Na tela acima, informe o Ano de referência e os nomes do Orientador e Coorientador da atividade.
Após digitar as letras iniciais de ambos, o sistema exibirá uma listagem com opções relacionadas
para a resposta, permitindo que o usuário clique sobre o docente desejado para selecioná-lo. Caso
deseje, também será possível selecionar as opções de filtros Todos da UFRN, Somente da minha
unidade ou Somente externos para auxiliar na busca pelos docentes.

Iremos exemplificar informando o Ano: 2015, definindo o Orientador: 000000 NOME DO DOCENTE e
selecionando o Coorientador: 000000 NOME DO DOCENTE.

Caso deseje remover o Coorientador cadastrado, clique no ícone  e o docente informado será
automaticamente removido da listagem.

Para retornar à página anterior, clique em Selecionar Outra Atividade.

Após ter informado devidamente os dados solicitados, clique em Próximo Passo para prosseguir
com a operação. A seguinte tela será disponibilizada pelo sistema:
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Para retornar à tela anterior e modificar os dados inseridos previamente, clique em Alterar Dados
Informados.

Após conferir os Dados do Registro, informe a sua Senha de acesso ao sistema no campo especificado
e clique em Confirmar para finalizar a operação. O sistema irá recarregar a página com a seguinte
mensagem de sucesso:

Caso deseje matricular o mesmo discente em outra atividade acadêmica, clique em Utilizar o
mesmo Discente e repita a operação.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Consolidar Atividades
Validar Atividades
Excluir Atividades

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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