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Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista de horários de aula para o Ensino Técnico
Integrado cadastrados no sistema e os altere ou remova, conforme desejado.

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

A seguinte tela será exibida, contendo a lista de todos os Horários Cadastrados no sistema:

Para realizar uma busca por um horário específico, informe o Curso e o Currículo desejado,
selecionando-os dentre as opções disponibilizadas pelo sistema.

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 desista 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 Buscar para prosseguir. A lista com os Horários
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Cadastrados será prontamente atualizada e passará a exibir apenas os horários que atendem aos
critérios de busca utilizados.

Caso deseje cadastrar um novo horário, clique em  e siga as orientações descritas no
manual Cadastrar Horários, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.

Para alterar os dados de um horário já cadastrado, clique no ícone  ao seu lado. Exemplificaremos
alterando o horário 13:00 - 17:30 - Tarde - 1º Horário.

A página abaixo será exibida:

Os seguintes campos estarão disponíveis para alteração:

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

Para exemplificar, iremos alterar a Hora de Fim do horário para 18:30.

Após realizar todas as alterações desejadas, clique em Alterar para cconfirmá-las. A página abaixo
será exibida, juntamente com a mensagem de sucesso da ação:
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Se desejar remover um horário previamente cadastrado, clique no ícone  ao seu lado, na lista de
Horários Cadastrados. A seguinte caixa de diálogo será apresentada pelo sistema:

Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a
mensagem abaixo será exibida pelo sistema:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Cadastrar Horários

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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