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Esta funcionalidade permite ao usuário fazer o cadastro de novas turmas de entrada para o nível
Técnico Integrado no sistema da Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Curso → Turma de
Entrada → Cadastrar.

A seguinte tela será exibida:

Para realizar a operação, será necessário informar os Dados da Turma de Entrada que será
cadastrada. São eles:

Curso para o qual a turma será aberta, selecionando-o na lista apresentada pelo sistema;
Estrutura Curricular que será adotada, selecionando-a dentre as opções listadas;
Data de Entrada da turma. Neste campo, é possível digitar a data desejada ou, se preferir,
selecioná-la no calendário exibido ao clicar no ícone ;
Ano de Referência da turma a ser cadastrada;
Capacidade de discentes na turma.

Iremos exemplificar a operação informando os seguintes dados para o cadastro:

Curso: TECNICO EM AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 003 (MT) - MACAÍBA;
Estrutura Curricular: TECNICO EM AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ENSINO MEDIO - 003
(MT) [007-2009];
Data de Entrada: 09/03/2015;
Ano de Referência: 2015;
Capacidade: 20.
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Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será
exibida posteriormente.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em  .

Após ter fornecido os dados solicitados, clique em Cadastrar para finalizar a operação. O sistema
exibirá, no topo da página, a seguinte mensagem de sucesso do cadastro:

Bom Trabalho!
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