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Esta funcionalidade permite ao usuário fazer a prorrogação do prazo máximo para a conclusão do
curso de um discente matriculado na Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Movimentação
de Aluno → Prorrogar Prazo de Conclusão.

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 cujo prazo de conclusão de curso será prorrogado. A
seguinte página será apresentada pelo sistema:

Na tela acima, defina o Tipo de Prorrogação que será cadastrada selecionando dentre as opções
ADMINISTRATIVA ou JUDICIAL e, em seguida, informe o Número de Ano(s) em que o prazo de
conclusão do curso do discente será prorrogado. Se preferir, forneça no campo especificado uma
Observação pertinente ao processo.

Iremos exemplificar definindo o Tipo de Prorrogação: ADMINISTRATIVA e informando o Numero de
Ano(s): 2.

Para retornar à página anterior, clique em Escolher Outro Discente.

Após ter informado devidamente os dados solicitados, clique em Confirmar Prorrogação para
finalizar a operação. A seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da tela:

Bom Trabalho!
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Manuais Relacionados

Cancelar Prorrogação do Prazo de Conclusão
Cadastrar Afastamento de Discente
Concluir Programa do Discente
Cancelar Programa de Discente
Cancelamento de Alunos em Lote
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