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Esta funcionalidade permite ao usuário listar, alterar e/ou remover as turmas de entrada previamente
cadastradas no sistema da Instituição para o nível Técnico Integrado.

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

A seguinte tela será exibida, com todas as Turmas de Entrada Encontradas:

Caso deseje realizar a busca por uma turma específica, informe seu Ano de referência.

Iremos exemplificar digitando o Ano 2015.

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 o Ano desejado, clique em Buscar para prosseguir com a busca. O sistema
atualizará prontamente a página e passará a exibir, na lista de Turmas de Entrada Encontradas,
apenas as turmas abertas no ano informado.

Na lista de Turmas de Entrada Encontradas, clique no ícone  ao lado de uma determinada turma
para fazer alterações em seus dados. O sistema o direcionará para a seguinte página:
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Na tela acima, é possível alterar um ou mais dos seguintes dados da turma:

Curso para o qual a turma foi 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;
Capacidade de discentes na turma.

A título de exemplificação, iremos alterar a Capacidade de discentes da turma para 25.

Após realizar as modificações desejadas, clique em Alterar para prosseguir com a operação. O
sistema exibirá prontamente, no topo da tela, a seguinte mensagem de sucesso confirmando a
alteração:

De volta à lista de Turmas de Entrada Encontradas, clique no ícone  se desejar remover uma turma
de entrada cadastrada. A seguinte caixa de diálogo para confirmação da ação será disponibilizada
pelo sistema:

Clique em Cancelar, caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a
turma será automaticamente removida da lista de Turmas de Entrada Encontradas e,
consequentemente, do sistema.

Bom Trabalho!
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