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Mudança Curricular de Discente
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 alterações na estrutura curricular de discentes
cadastrados no sistema da Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Aluno →
Mudança Curricular.

A seguinte tela será exibida:

Informe um ou mais dos seguintes dados para buscar o(s) discente(s) cuja estrutura curricular deseja
alterar:

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

Exemplificaremos informando o Curso: TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE AO ENSINO
MEDIO.

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 inserir os dados desejados, clique em Buscar para prosseguir. A lista com os discentes
encontrados será exibida embaixo dos campos de busca, conforme imagem exibida a seguir:
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Para selecionar o discente cuja estrutura curricular deseje alterar, clique no ícone  ao seu lado. O
sistema o direcionará para a seguinte página:

Na tela acima, selecione a Nova Estrutura Curricular dentre as opções listadas pelo sistema.

Caso deseje visualizar um histórico fictício do discente simulando seu vínculo à nova estrutura
curricular, porém sem efetivamente realizar a mudança, selecione a opção Simular Mudança.

Exemplificaremos com a Nova Estrutura Curricular: TECNICO EM INFORMATICA CORRESPONDENTE AO
ENSINO MEDIO - 005 (MT) [022 - 2012] e a opção Simular Mudança não selecionada.

Para retornar à página anterior e selecionar outro discente cuja estrutura curricular deseje alterar,
clique em Selecionar Outro Discente.

Após informar os dados solicitados, clique em Registrar Mudança. A mensagem de sucesso abaixo
será apresentada pelo sistema:
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De volta à página anterior, caso opte por simular a mudança de estrutura curricular marcando a
opção Simular Mudança e clicando no botão Simular Mudança, que passará a substituir a opção
Registrar Mudança, o sistema exibirá a seguinte janela de confirmação:

Nesta tela, selecione 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.

Bom Trabalho!
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Listar/Alterar Aluno
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