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Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre no sistema os dados de horários de aulas e turnos
para tal nível de ensino.

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

A seguinte tela será exibida:

Na página exibida acima, informe o Curso e o Currículo do horário que deseja cadastrar.
Exemplificaremos selecionando o Curso: TÉCNICO EM AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ENSINO
MÉDIO - 003 (MT) - MACAÍBA e o Currículo: TÉCNICO EM AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ENSINO
MÉDIO - 003 (MT) [007 - 2009].

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. O sistema o direcionará para
a seguinte página:

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?do=export_odt&id=suporte:manuais:sigaa:integrado:curso:horario:cadastrar
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aintegrado%3Acurso%3Ahorario%3Acadastrar&media=suporte:manuais:sigaa:integrado:aluno:discentes_com_nee:32.png
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Para realizar o cadastro, informe os seguintes campos:

Hora de Início do horário que será cadastrado;
Hora de Fim do horário que será cadastrado;
Turno do horário que será cadastrado, dentre as opções Manhã, Tarde e Noite;
Ordem do horário no turno em questão.

Para exemplificar, utilizaremos os dados listados abaixo:

Hora de Início 7:00;
Hora de Fim 12:30;
Turno Manhã;
Ordem do horário: 1.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para concluir a operação, clique em Cadastrar. O sistema passará a exibir o horário cadastrado na
lista de Horários Cadastrados para Unidade e Nível Escolhidos, juntamente com a mensagem de
sucesso da ação no topo da página, conforme figura a seguir:

Bom Trabalho!
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Listar/Alterar Horários
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