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Esta funcionalidade permite ao usuário listar os cursos do nível de ensino Técnico Integrado
previamente cadastrados no sistema da Instituição, bem como alterar os dados cadastrados ou fazer
a remoção de um determinado curso, conforme desejado.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Curso → Curso →
Listar/Alterar.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

Para prosseguir com a operação, informe no campo Cód. UFRN o código do curso que deseja buscar
ou, se preferir, forneça o Nome do curso desejado.

Exemplificaremos fornecendo o Nome: AUDIOVISUAL.

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 ter informado os dados solicitados, clique em Buscar para avançar com a ação. O sistema irá
recarregar a tela e passará a exibir a lista de Cursos Encontrados embaixo dos campos de busca,
conforme demonstrado na figura a seguir:
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Na lista de Cursos Encontrados, clique no ícone  para visualizar as informações de um determinado
curso. Iremos exemplificar clicando no ícone referente ao curso de Nome AUDIOVISUAL.

O sistema irá apresentar a seguinte página:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

De volta à página que contém a lista de Cursos Encontrados, clique no ícone  se desejar realizar
alterações nos dados de um curso cadastrado. Exemplificaremos clicando no ícone referente ao
mesmo curso utilizado na ação anterior.

O sistema prontamente exibirá a página a seguir:
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Na tela acima, é possível realizar alterações nos seguintes campos listados:

Código no INEP;
Código na UFRN;
Nome do curso;
Data de Início do Funcionamento do curso. Para inserir a data, digite-a ou selecione-a no
calendário exibido pelo sistema ao clicar no ícone ;
Carga Horária Mínima do curso;
Eixo de Conhecimento do curso, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Sistema Curricular do curso, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Situação do Curso, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Situação do Diploma do curso, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Turno do curso, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Forma de Participação do Aluno no curso, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Informe se o curso Permite alunos com mais de um vínculo ativo ou não.

A título de exemplificação, iremos alterar a Carga Horária Mínima do curso para 1040.

Após realizar as modificações desejadas, clique em Alterar para confirmá-las. O sistema exibirá, no
topo da tela, a seguinte mensagem de sucesso confirmando as alterações realizadas:

Retornando, mais uma vez, à página que lista os Cursos Encontrados por meio da busca realizada, é
possível, ainda, fazer a remoção de um curso cadastrado no sistema, caso desejado. Para isso, clique
no ícone  ao seu lado, na lista. O sistema disponibilizará, 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, o
referido curso será automaticamente removido da lista de Cursos Encontrados e do sistema da
Instituição.

Bom Trabalho!
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