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Consultar Documentos Legais de Curso
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado

Usuários Gestores do Módulo Técnico Integrado
Perfil Gestor Técnico Integrado, Gestor Geral Técnico Integrado
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Esta funcionalidade permite ao usuário fazer uma consulta por documentos legais previamente
cadastrados no sistema para os cursos de nível Técnico Integrado da Instituição, bem como fazer
alterações ou remover documentos já cadastrados no sistema.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Curso → Curso →
Consultar Documentos Legais.

A seguinte tela será exibida pelo sistema, com a Lista de Documentos Legais previamente
cadastradas:

Se desejar cadastrar um novo documento, clique em . As
orientações necessárias para esta operação estão disponíveis no manual Cadastrar Documentos
Legais de Curso, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta opção será válida
para todas as telas em que estiver presente.

Caso deseje realizar alterações em um documento cadastrado, clique no ícone . O sistema irá
apresentar a seguinte página:
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Na tela acima, é possível realizar alterações em um ou mais dos campos listados abaixo:

Curso ao qual o documento legal está associado;
Nome do Documento legal;
Número do Documento legal;
Número do Parecer / Despacho do documento legal;
Data de Parecer/Despacho do documento legal;
Data Publicação do documento legal;
Data da Aprovação do documento legal;
Local da Publicação do documento legal;
Validade do documento legal, em anos.

Nos campos Data de Parecer/Despacho, Data Publicação e Data da Aprovação, é possível digitar as
datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .

É importante ressaltar que, de todos os campos disponibilizados na página acima, os campos Curso,
Nome do Documento, Número do Documento e Número do Parecer / Despacho são de preenchimento
obrigatório.

Iremos exemplificar esta operação alterando a Validade (em anos) para 2.

Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será
exibida posteriormente.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Após ter feito as modificações desejadas, clique em Alterar para prosseguir com a ação. A seguinte
mensagem será apresentada no topo da tela, confirmando a realização das alterações:

De volta à tela contendo a Lista de Documentos Legais previamente cadastrados, clique no ícone 
caso deseje remover um determinado documento listado. O sistema exibirá, então, a seguinte caixa
de diálogo para confirmação da ação:
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Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a
seguinte mensagem de sucesso será apresentada pelo sistema:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Cadastrar Documentos Legais de Curso
Cadastrar Curso
Listar/Alterar Curso

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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