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Esta funcionalidade permite ao usuário realizar, no sistema da Instituição, a definição de
coordenadores e vice-coordenadores dos cursos do nível de ensino Técnico Integrado.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Curso → Manutenção
de Coordenadores → Identificar Coordenador.

A seguinte tela será exibida:

Para prosseguir com a operação, insira os seguintes dados do coordenador ou vice-coordenador a ser
cadastrado:

Nome do Coordenador do curso. É interessante ressaltar que após digitar as primeiras letras do
nome, o sistema exibirá uma lista com opções relacionadas de resposta. Clique na opção
desejada para selecioná-la;
Curso no qual o coordenador ou vice-coordenador que será cadastrado atuará. Para isso,
selecione a opção desejada dentre as listadas pelo sistema;
Informe se o coordenador ou vice-coordenador irá realizar Apenas Acompanhamento
Pedagógico no curso;
Função do servidor, dentre as opções Coordenação ou Vice-Coordenação;

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?do=export_odt&id=suporte:manuais:sigaa:integrado:curso:manutencao_de_coordenadores:identificar_coordenador


Last
update:
2016/10/11
09:46

suporte:manuais:sigaa:integrado:curso:manutencao_de_coordenadores:identificar_coordenador https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:integrado:curso:manutencao_de_coordenadores:identificar_coordenador

https://docs.info.ufrn.br/ Printed on 2017/08/09 15:21

Data de Início do Mandato do coordenador ou vice-coordenador a ser cadastrado;
Data do Fim do Mandato;
Endereço virtual da Página oficial da coordenação;
Endereço de E-mail do coordenador ou vice-coordenador;
Telefone/ramal 1 da coordenação;
Telefone/ramal 2 da coordenação.

É importante destacar que nos campos Início do Mandato e Fim do Mandato, é possível digitar as
datas desejadas ou selecioná-las no calendário virtual exibido pelo sistema ao clicar no ícone .

Vale ressaltar, também, que os campos Coordenador, Curso, Apenas Acompanhamento Pedagógico,
Função, Início do Mandato e Fim do Mandato são de preenchimento obrigatório.

Iremos exemplificar fornecendo os seguintes dados:

Coordenador: 0000000 NOME DO COORDENADOR;
Curso: TECNICO EM AGROINDUSTRIA CORRESPONDENTE AO ENSINO MÉDIO - 003 (MT);
Apenas Acompanhamento Pedagógico: Não;
Função: Coordenação;
Início do Mandato: 10/03/2015;
Fim do Mandato: 10/02/2016.

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 informado os dados solicitados, clique em Confirmar para avançar com a ação. O sistema
prontamente apresentará a seguinte mensagem de sucesso sinalizando o fim da operação:

Bom Trabalho!
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Listar Coordenadores
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