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Cadastrar Estrutura Curricular
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado

Usuários Gestores do Módulo Técnico Integrado
Perfil Gestor Técnico Integrado

Última Atualização 11/10/2016 09:46

Esta funcionalidade permite que o usuário insira, no sistema, os dados de uma nova estrutura
curricular de um determinado nível de ensino.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Curso → Estrutura
Curricular → Cadastrar.

A seguinte tela será exibida:

Para realizar o cadastro da nova estrutura curricular, informe os seguintes dados:

Código da Estrutura Curricular a ser cadastrada;
Curso ao qual a estrutura curricular a ser cadastrada será vinculada;
Prazo de Conclusão Mínimo do curso na estrutura curricular que está sendo cadastrada;
Prazo de Conclusão Máximo do curso na estrutura curricular que está sendo cadastrada;
Ano de Entrada em Vigor da nova estrutura curricular;
Informe se o status da nova estrutura curricular estará Ativo após o cadastro ou não;
Turno do curso na nova estrutura curricular;
Mínimo de Atividades Complementares da nova estrutura curricular, em carga horária.

Exemplificaremos o cadastro com os seguintes dados:

Código da Estrutura: 007;
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Curso: TÉCNICO EM AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ENSINO MÉDIO - 003 (MT);
Prazo de Conclusão Mínimo: 3;
Prazo de Conclusão Máximo: 3;
Ano de Entrada em Vigor: 2009;
Ativo: Sim;
Turno: Matutino e Vespertino.

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 inserir os dados desejados, clique em Continuar para prosseguir com o cadastro. A seguinte
tela será apresentada pelo sistema:

Primeiramente, clique em Voltar se desejar retornar à página anterior. Esta operação será válida
para todas as telas em que estiver presente.

Na página acima, é necessário informar os componentes curriculares que fazem parte de cada ano da
estrutura curricular a ser cadastrada.

Para isso, selecione o ano para o qual deseja cadastrar os componentes curriculares clicando em sua
respectiva aba e informe o Componente Curricular que deseja inserir, dentre os previamente
cadastrados no sistema. É importante ressaltar que, ao digitar as primeiras letras do Componente
Curricular desejado, o sistema exibirá a lista de componentes disponíveis para escolha. Clique na
opção desejada para selecioná-la.

Exemplificaremos com o Componente Curricular: COMUNICACAO RURAL.

Clique no ícone  para adicionar o componente informado à lista de Componentes Curriculares
Adicionados. A página será atualizada e passará a ser exibida da seguinte forma:
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Se desejar remover um componente curricular previamente cadastrado, clique no ícone  ao seu
lado. A seguinte janela de confirmação será disponibilizada pelo sistema:

Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o
componente será prontamente excluído da lista de Componentes Curriculares Adicionados.

Após inserir todos os componentes curriculares desejados, clique em Avançar para prosseguir com a
operação. A tela com o Resumo da Estrutura Curricular será exibida conforme imagem abaixo:

Confira os dados da estrutura curricular a ser cadastrada e, caso deseje concluir a operação, clique
em Cadastrar. A seguinte mensagem de sucesso será apresentada:
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Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Listar/Alterar Estrutura Curricular

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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