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1. Histórico SIGA-EPCT
O SIGA-EPCT é um sistema integrado de gestão acadêmica, que teve seu
desenvolvimento iniciado em meados dos anos de 2006, conforme registros das primeiras
reuniões presentes na ferramenta de gerenciamento de documentação REDMINE,
desenvolvido de forma colaborativa por vários institutos federais do país. O projeto teve o
apoio do Ministério da Educação do Brasil - MEC, por meio da Secretaria da Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC até meados de 2012, quando foi repassado ao FORTI
(Fórum dos Gestores de Tecnologia da Informação) a responsabilidade de continuar o
desenvolvimento pelas instituições que estavam utilizando ou pretendiam usar o sistema.
Nesse período, o sistema estava sendo usado pelo IFBA, IFC, IFRO e IFTO. Desses 4
institutos apenas o IFTO contínua no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do
sistema.
2. Implantação do SIGA-EPCT no IFTO
Em 11 de fevereiro de 2011, por meio da portaria 55/2011, foi criado uma comissão
para implantar o SIGA-EPCT em todos os campi do IFTO. Essa comissão preparou e
ministrou treinamentos presenciais para iniciar a implantação do SIGA-EPCT em todos os
campi da instituição.
Em maio de 2012, por meio da portaria 157/2012, foi instituído o SIGA-EPCT como
Sistema de Gestão Educacional no âmbito do IFTO. O primeiro curso implantado foi o
Bacharelado em Engenharia Civil do Campus Palmas.
3. Principais funcionalidades do SIGA-EPCT
O SIGA-EPCT é um sistema web que integra todos os campi do IFTO e realiza a gestão
acadêmica desde o pré-cadastro do candidato aprovado no processo de seleção, sua matrícula,
registro de notas, emissão de boletins, histórico escolar e relatórios, entre eles o relatório
personalizado que os gestores (gerente/diretor de ensino e coordenadores de cursos) podem
configurá-lo para emitir diversos dados relacionados aos alunos.
O módulo administrativo permite que secretarias acadêmicas, coordenações e áreas
relacionadas ao ensino realize as configurações para realizar a gestão as informações dos
estudantes e professores da instituição.
O módulo do aluno permite que seja feito acompanhamento via internet das notas,
emissão de histórico parcial, comprovante de matrícula, além de gerenciamento de estágio,
renovação de matrícula e avaliação do docente.
O módulo do professor permite registrar conteúdo lecionado, frequências, notas, plano
de ensino, emissão relatórios de diário de classe (conteúdo, frequência e notas), resultado da
avaliação discente, declaração de carga horária ministrada em um período letivo e
gerenciamento de estágio.
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4. Apresentação do sistema acadêmico SIGA-EPCT
O primeiro passo é acessar o sistema usando o navegador Mozilla Firefox ou Google
Chrome por meio do link fornecido pela instituição. Não é recomendado utilizar outros
navegadores, pois funcionalidades podem ser incompatíveis.
O endereço do site é fornecido pela instituição, a exemplo, no IFTO - Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, o endereço é: https://sigaedu.ifto.edu.br.
Para ter acesso ao sistema é necessário que o servidor/aluno esteja cadastrado no sistema. O
login (matrícula para servidor e número de cpf para aluno) e senha é criado automaticamente
e é a mesma utilizada para todos sistemas do IFTO. O estudante poderá criar seu acesso com
as orientações descritas no comprovante de matrícula.
A primeira página do SIGA apresenta seis opções: Professor, Aluno, Administrativo,
Validação de Documentos, Pré-Cadastro e Treinamento:

● Professor: M
 ódulo destinado aos professores para realizarem o registro de
frequência, conteúdo, notas, plano de ensino, aprovação de estágio e emissão de
relatórios como diário de classe, resultado da avaliação discente e declaração de
carga horária ministrada em um período letivo;
● Aluno: Módulo destinado aos alunos para realizarem consulta de notas,
frequência, emissão de declaração de matrícula, boletim, histórico parcial, índice
de aproveitamento, calendário, comprovante de renovação de matrícula, plano de
ensino e a avaliação de professores;
● Administrativo: Módulo destinado aos procedimentos realizados pela secretaria
acadêmica, coordenações e gerências/direções de ensino;
● Validação de documentos: Essa opção certifica a autenticidade dos documentos
que exige tal validação;
● Pré-cadastro: Utilizado para fazer o primeiro cadastro do aluno ao entrar na
instituição. Depois da primeira matrícula o aluno não terá mais acesso ao
7
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pré-cadastro. Para o estudante utilizar esse módulo obrigatoriamente ele deve ser
cadastrado previamente no sistema com as informações de aprovação do processo
seletivo ou por outras formas de ingresso;
● Treinamento: É um ambiente no qual é disponibilizado o manual e vídeos de
treinamento dos módulos do sistema.
Para acessar os módulo do professor, administrativo ou aluno será necessário acessar o
sistema e digitar usuário e senha (Os mesmos utilizados pelo Suap e computadores da
instituição). Os estudantes ingressantes devem entrar em “primeiro acesso” e digitar os dados
pedidos, como data de nascimento e IdeA, constante no comprovante de matrícula (entregue
no ato da matrícula) enviado por email e crie uma senha.
5. Estrutura do Curso e Matriz do SIGA
O SIGA-EPCT possui uma Instituição (exemplo, IFTO), Unidade de Ensino (campus)
e Unidade Organizacional (coordenação). Os cursos possuem elementos curriculares e estão
ligados a uma Unidade Organizacional (que por sua vez possui os ambientes de
aprendizagem). Uma Unidade Organizacional pode ter vários cursos. Os cursos podem ter
mais de uma matriz. A matriz é ligada a um período letivo e a uma estrutura de etapas de
avaliação (forma de cálculo da nota), e a um conjunto de regras acadêmicas (condições de
aprovação como média mínima, etc) e a uma grade horária (horário de início e término de
cada hora/aula).
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6. Cadastro de Pessoa Física
Qualquer pessoa, servidor, estudante, colaborador, etc, precisa de um cadastro no
sistema com dados de Pessoa Física. No caso de aluno, os dados podem ser preenchidos pelo
próprio estudante no pré-cadastro, mas a secretaria pode cadastrá-lo diretamente no sistema,
caso o pré-cadastro não tenha sido realizado. No caso do servidor, essas informações são
importadas do módulo de Gestão de Pessoas do sistema SUAP.
Para cadastrar Pessoa Física, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA → Pessoas → Pessoa física. Clicar em “incluir
pessoa física”. Digitar todos os dados solicitados. Importante registrar todos os
dados de Identidade e de Certidão de Nascimento/Casamento, necessários ao
histórico e outros documentos. Os dados estão divididos em cinco abas:
● Dados pessoais
● Telefones
● Filiação
● Endereço
● Documentos
Para passar de uma aba para outra, clicar em “próximo”. Ao finalizar, clicar em
“gravar”.
7. Cadastro de Servidor
Antes de cadastrar um servidor, é necessário cadastrá-lo como Pessoa Física. Essas
informações são importadas do módulo de Gestão de Pessoas do sistema SUAP.
Para cadastrar um servidor, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA → Pessoas → Servidor. Clicar em “incluir servidor”.
Na aba “incluir/alterar” digitar nome ou CPF da pessoa a ser cadastrada como
servidor e clicar em “Buscar Pessoa Física”. Ao aparecer a tabela com a pessoa
física, clicar em selecionar. Digitar todos os dados solicitados no quadro de
inclusão de servidor. Importante registrar se é servidor da Rede de Educação
Profissional ou não, se é docente ou técnico administrativo, pois os demais dados
são diferentes, dependendo desta configuração inicial. Os dados estão divididos em
quatro abas:
● Identificação
● Cargo
● Lotação
● Mandato (apenas se o servidor tiver função)
Para passar de uma aba para outra, clicar em “próximo”. Ao finalizar, clicar em
“gravar”.
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Observação: Caso o servidor (professor) esteja com lotação errada não será possível a
secretaria do campus vincular disciplina ao nome do professor e o setor de TI fazer
possíveis alterações de senhas.
8. Cadastro de Estrutura Organizacional, Instituição, Unidade de Ensino e Unidade
Organizacional
O Siga possui uma Estrutura Organizacional (exemplo, IFTO), Instituição (reitoria),
Unidade de Ensino (campus) e Unidade Organizacional (coordenação).
Para cadastrar uma Estrutura Organizacional, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA → Instituição → Elementos organizacionais. Clicar
em “Gerenciar Estruturas Organizacionais”. Clicar em “Incluir Estrutura
Organizacional”. Digitar todos os dados necessários e clicar em “gravar”.
Para cadastrar uma Instituição, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA → Instituição → Elementos organizacionais. Clicar
em “Incluir elemento organizacional” (lado superior direito). Inserir o tipo:
Instituição. Digitar todos os dados necessários. Os dados estão divididos em cinco
abas:
● Identificação
● Responsáveis
● Telefone
● Endereço
● Organização
Para passar de uma aba para outra, clicar em “próximo”. Ao finalizar, clicar em
“gravar”.
Para cadastrar uma Unidade de Ensino, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba Infraestrutura → Instituição → Elementos organizacionais. Clicar em
“Incluir elemento organizacional” (lado superior direito). Inserir o tipo: Unidade
de Ensino. Digitar todos os dados necessários. Os dados estão divididos em cinco
abas:
● Identificação
● Responsáveis
● Telefone
● Endereço
● Características físicas
Para passar de uma aba para outra, clicar em “próximo”. Ao finalizar, clicar em
“gravar”.
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9. Cadastro de Ambiente de Aprendizagem
Antes de cadastrar um ambiente de aprendizagem (Sala, laboratório, auditório e
outros), é necessário ter o cadastro de Instituição, Unidade de Ensino e Unidade
Organizacional. O ambiente de aprendizagem é ligado a uma Unidade Organizacional
(coordenação).
Para cadastrar um ambiente de aprendizagem, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA → Instituição → Ambiente de aprendizagem.
Clicar em “Incluir ambientes de aprendizagem” (lado superior direito). Digitar
todos os dados necessários e clicar em gravar.
Observação: Repetir a ação para cada sala a ser inserida. A sala será necessária para
criação das classes de todas as turmas.
10. Cadastro de Polo EAD
O cadastro de Polo EAD é feito para ser utilizado na hora de identificar de qual pólo é
uma determinada turma; não há pré-requisito de cadastros.
Para cadastrar um Polo EAD, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA→ Instituição → Polos EAD . Clicar em “Incluir Polo
EAD” (lado superior direito). Digitar todos os dados necessários e clicar em
gravar.
11. Cadastro de Curso
Antes de cadastrar um curso é necessário ter o cadastro de Instituição, Unidade de
Ensino e Unidade Organizacional. O curso é ligado a uma Unidade Organizacional
(coordenação).
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Reitoria.
Para cadastrar um Curso, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Curso. Clicar em “Incluir curso” (lado
superior direito). Digitar todos os dados necessários e clicar em gravar.
Observação: Para curso EAD é importante marcar no campo “Modalidade de Ensino”
a opção “À distância”, pois assim será mostrado no cadastro de turma opção para
selecionar o POLO.
Para preencher adequadamente os campos do cadastro de curso será necessário
selecionar/cadastrar as seguintes informações:
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11.1. Dados do Curso
Cadastro de Cursos Técnicos
Tipo de Código de Curso/Código de Curso: Os cursos recebem uma numeração que pode
ser automática ou inserida manualmente. Este número acompanha o estudante no seu número
de matrícula.
Nível de Ensino: selecionar “Educação Básica”.
Etapa de Ensino: selecionar “Ensino Médio”.
Tipo de Curso: selecionar “Educação Profissional Técnica de Nível Médio”.
Forma de Articulação: selecionar opção conforme consta no PPC (concomitante ou
subsequente ou integrada).
Habilitação: Técnico(a).
Nome do Curso: A preencher seguindo orientação do Memorando nº 095/2016: “Técnico em
Xxxxx”.
Nome do Curso – Habilitação: deve ser preenchido apenas o nome “Xxxxx” citado
anteriormente.
Organização do Tempo Escolar/Acadêmico: a selecionar conforme PPC (geralmente é ou
“Série Anual” ou “Módulo” ou “Período Semestral”)
Tipo de Eixo: selecionar “Cursos Técnicos”.
Eixo: selecionar informação que consta no PPC e/ou no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos.
Periodicidade de ingresso: selecionar informação que consta no PPC.
Competências e Habilidades: Deve ser preenchido as competências e habilidade do curso.
Tal informação é encontrada no PPC. Atenção: este campo não se refere às competências e
habilidades de cada disciplina; refere-se apenas às competências e habilidades do curso.
Modalidade de Ensino: informação a ser selecionada conforme informação que consta no
PPC (ou é “Presencial” ou “À distância”). Ao lado consta uma lista de opções que podem ser
marcadas. É necessário marcar a opção “Educação Profissional e Tecnológica”.
Observação: mais de uma opção pode ser marcada dependendo do que consta no PPC, por
exemplo: um curso pode ser “Educação de Jovens e Adultos” + “Educação do Campo” +
“Educação Profissional e Tecnológica.
Cadastro de Cursos FIC:
Quanto ao cadastro dos cursos FIC, seguem informações.
Selecionar o checkbox “FIC?” conforme imagem abaixo:
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Tipo de Código de Curso/Código de Curso: Os cursos recebem uma numeração que
pode ser automática ou inserida manualmente. Este número acompanha o estudante no seu
número de matrícula.
Nível de Ensino: selecionar informação que consta no PPC.
Etapa de Ensino: A selecionar conforme informação que consta no PPC.
Tipo de Curso: selecionar “Formação Inicial e Continuada ou Qualificação profissional”.
Forma de Articulação: O preenchimento de tal campo não é obrigatório, pois há cursos FIC
que não tem “forma de articulação”. Se houver forma de articulação, selecionar conforme
informação que consta no PPC (concomitante ou subsequente ou integrada). Se não houver,
basta deixar selecionada a opção “Se houver, selecione a Forma de Articulação”.
Nome do Curso: Preencher conforme informação que consta no PPC e/ou no Guia de Cursos
FIC.
Organização do Tempo Escolar/Acadêmico: selecionar informação que consta no PPC.
Competências e Habilidades: Devem ser preenchidas as competências e habilidade do
curso. Tal informação é encontrada no PPC. Atenção: este campo não se refere às
competências e habilidades de cada disciplina; refere-se apenas às competências e habilidades
do curso.
Tipo de Eixo: selecionar “Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC”.
Eixo: selecionar informação que consta no PPC e/ou no Guia de cursos FIC.
Periodicidade de ingresso: selecionar informação que consta no PPC.
Modalidade de Ensino: selecionar informação que consta no PPC (“Presencial” ou “À
distância”). Ao lado consta uma lista de opções que podem ser marcadas ou não dependendo
do que consta no PPC.
Cadastro de Cursos Superiores:
Tipo de Código de Curso/Código de Curso: Os cursos recebem uma numeração que
pode ser automática ou inserida manualmente. Este número acompanha o estudante no seu
número de matrícula.
Nível de Ensino: selecionar “Educação Superior”.
Tipo do Curso: selecionar informação que consta no PPC (“Graduação: Bacharelado” ou
“Graduação: Licenciatura” ou “Graduação: Curso Superior de Tecnologia (CST)”).
Habilitação: Bacharel (para cursos de “Graduação: Bacharelado)”; ou Licenciado/a (para
cursos de “Graduação: Licenciatura”) ou Tecnólogo/a (para cursos de “Graduação: Curso
Superior de Tecnologia (CST)”).
Nome do Curso: preencher “Curso Superior de Tecnologia em Xxxxx” ou “Bacharel em
Xxxxx” ou “Licenciatura em Xxxx”.
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Nome do Curso – Habilitação: deve ser preenchido apenas o nome “Xxxxx” citado
anteriormente.
Organização do Tempo Escolar/Acadêmico: selecionar conforme PPC (geralmente é
“Período Semestral”).
Competências e Habilidades: Deve ser preenchido as competências e habilidade do curso.
Tal informação é encontrada no PPC. Atenção: este campo não se refere às competências e
habilidades de cada disciplina; refere-se apenas às competências e habilidades do curso.
Área de Conhecimento: campo específico para cursos de Bacharelado e Licenciatura –
selecionar conforme consta no PPC.
Tipo de Eixo: campo específico para cursos CST – selecionar a opção “Cursos Superiores de
Tecnologia”.
Eixo: campo específico para cursos CST – selecionar informação que consta no PPC e que
deve estar de acordo com o que consta no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia.
Atenção: O
 campo “Área de Conhecimento” só aparece para os cursos de “Bacharelado” e de
“Licenciatura. Para os cursos CST e cursos técnicos aparecem os seguintes campos: “Eixo” e
“Tipo de Eixo”.
Periodicidade de Ingresso: selecionar informação que consta no PPC.
Modalidade de Ensino: informação a ser selecionada conforme informação que consta no
PPC (ou é “Presencial” ou “À distância”). Ao lado consta uma lista de opções que podem ou
não ser marcadas dependendo do que consta no PPC. Se as opções não se aplicam ao curso
que se está cadastrando, não precisa selecionar nenhum checkbox.
11.2. Documento de Autorização
Inserir informações referentes à autorização do curso.
O preenchimento é obrigatório. O ato autorizativo, em geral, é uma Resolução do
CONSUP.
No campo “Descrição” deve ser cadastrada informação conforme modelo que se
encontra ao lado de tal campo (6/2016/CONSUP/IFTO, ou seja, “nº da
Resolução/ano/CONSUP/IFTO”).
11.3. Documento de Reconhecimento
Não se aplica aos cursos técnicos e FIC.
Este campo é destinado ao cadastro de informações sobre cursos de graduação.
Como há cursos que estão autorizados, mas ainda não foram reconhecidos ou estão
com pendência de reconhecimento, deve ser cadastrado o número do Processo e-Mec que está
em tramitação, quando houver. No entanto, se o curso já tem o reconhecimento ou a
renovação do reconhecimento, precisa-se cadastrar a informação.
Atenção:
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No caso da Portaria de Reconhecimento ou de Renovação de Reconhecimento, deve constar a
mais atual. Se um curso obteve só o reconhecimento, então, cadastra-se o reconhecimento; se
um curso foi reconhecido e depois renovado o reconhecimento, então, cadastra-se os dados do
documento que apresenta a renovação do reconhecimento.
11.4. Duração do curso
Cadastrar “tempo máximo” e “tempo mínimo” conforme consta no PPC e considerando a
“Organização do Tempo Escolar/Acadêmico”, por exemplo, se o curso é “período semestral”
o tempo mínimo e tempo máximo precisa ser cadastrado em semestres; se é “módulo”, então,
considera-se o quantitativo mínimo e máximo dos módulos; se o curso é “série anual” o
tempo é contado em anos.
12. Cadastro de Elementos Curriculares
Antes de cadastrar os Elementos Curriculares é necessário ter o cadastro do curso.
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Reitoria.
Para cadastrar um Elemento Curricular, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Elemento Curricular. Clicar em “Incluir
Elemento Curricular” (lado superior direito). Digitar todos os dados necessários e
clicar em gravar.
Observação: Repetir o procedimento para cada Elemento Curricular. Importante verificar os
campos “nome”, “código” e “carga horária”, pois não podem ser modificados após vinculação
na matriz. O código pode ser criado por cada instituição em um padrão próprio.
12.1. Detalhamento sobre Cadastro de Elementos Curriculares do Tipo Disciplina
É necessário observar como consta a carga horária da disciplina no PPC:

Em seguida, se for observado que o elemento curricular possui carga horária
presencial e à distância, cadastrar no Siga da seguinte forma:
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Se for observado que o elemento curricular possui apenas carga horária presencial,
cadastrar no Siga da seguinte forma:

12.2. Detalhamento sobre Cadastro de Elementos Curriculares do Tipo TCC
Para a criação do trabalho de conclusão de curso (TCC) no sistema é importante
cadastrar o “Elemento Curricular” com o tipo “TCC”.
O registro do TCC pode ser feito de duas formas. A primeira como uma disciplina
que o professor registra frequência, conteúdo e notas. A segunda que será registrado apenas
nota do aluno que será a que mostraremos a seguir.
Para essa elemento curricular não será necessário criar classe. Ao configurar o TCC
para se registrar apenas nota, somente o coordenador do curso ou o servidor que for colocado
poderá realizar o registro do TCC. Ou seja, não estará disponível como aparecem as
disciplinas para os professores.
12.3. Detalhamento sobre Cadastro de Elementos Curriculares do Tipo PCC
Ao cadastrar esse tipo de elemento curricular é necessário selecionar a opção “PCC”.
O cadastro de práticas como componente curricular (PCC) permitirá o registro apenas do
status (aprovado/apto ou reprovado) do aluno em tal componente.
Para esse tipo de elemento curricular não será necessário criar classe. Ao configurar o
PCC, somente o coordenador do curso ou o servidor que for colocado com tais permissões
poderá realizar o registro do PCC.
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12.4. Detalhamento sobre Cadastro de Elemento Curricular do Tipo Estágio
Verificar primeiramente o PPC no qual constará a informação sobre qual carga horária
a ser cadastrada. É importante verificar se para o curso cadastrado o elemento curricular do
tipo estágio possui ou não carga teórica:
● Se o estágio não possui carga teórica, tendo apenas carga horária a ser cursada na
unidade concedente, isto é, na empresa/local em que o(a) estudante fará o estágio :
não marque o checkbox do campo “Dados do Estágio – Possui carga horária teórica”.
Por fim, clique em “Gravar”.
● Se o estágio, além da carga horária a ser cursada na unidade concedente, possui carga
horária teórica: marque o checkbox do campo “Dados do Estágio – Possui carga
horária teórica” e cadastre a carga horária teórica. Por fim, clique em “Gravar”.
Exemplos de cadastro:
a) Se o estágio não possui carga teórica:

b) Se o estágio possui carga teórica sem semipresencialidade:
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c) Se o estágio possui carga teórica com semipresencialidade:

18

SIGA-EPCT (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica )
Versão-12.0 (27/01/2020)

13. Cadastro de Matriz Curricular
Antes de cadastrar uma matriz, é necessário ter o cadastro do curso correspondente e
os elementos curriculares do curso. A matriz é ligada a um curso e os elementos curriculares
(Disciplinas) formam a estrutura da matriz. Um curso pode ter mais de uma matriz cadastrada.
O cadastro de uma matriz implica em três passos: cadastrar dados da matriz; vincular
elementos curriculares; e iniciar vigência da matriz.
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Reitoria.
Para cadastrar os dados de uma Matriz Curricular, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS→ Matriz Curricular. Clicar em “Incluir Matriz
Curricular” (lado superior direito). Digitar todos os dados necessários e clicar em
gravar.
Observações:
- O código da matriz é gerado automaticamente pelo sistema (diferente da numeração do
curso) vinculado a uma data de início, dados importantes na identificação da matriz para
vinculação dos elementos curriculares, etapas de avaliação, regras acadêmicas e grade horária.
- Importantes itens: “data de início de vigência”, pois não poderão ser criadas turmas em data
anterior a esta; “Carga horária”, pois será registrada no histórico do estudante.
Para vincular elementos curriculares à Matriz, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Matriz Curricular. Selecionar a Unidade
Organizacional e o curso. Clicar em “Pesquisar”. Na tabela apresentada, na linha
da matriz desejada clicar em “alterar” (última coluna – ícone de alteração). Ao
abrir a matriz clicar em “editar elementos da matriz” (canto inferior direito).
Digitar todos os dados necessários e clicar em gravar.
Observação: Importante item “descrição do período” (que constará no histórico), assim como
a escolha dos “pré” e “co” requisitos corretos, pois no momento da vinculação na classe, o
sistema recorrerá à matriz impedindo vinculação de classes cujos pré-requisitos o estudante
não tenha cumprido.
Para iniciar vigência da Matriz, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Matriz Curricular. Selecionar a Unidade
Organizacional e o curso. Clicar em “Pesquisar”. Na tabela apresentada, na linha
da matriz desejada clicar em “editar” (última coluna). Dentre os dados da matriz,
onde temos Situação da Matriz, selecionar “VIGENTE”. Clicar em gravar.
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Observação: Importante conferir toda a matriz antes de iniciar a vigência, pois alguns dados
não poderão ser modificados após este comando. O início da vigência é importante para
criação das turmas e classes.
13.1. Cadastro de Equivalência/Ajustes de Matriz Curricular
● Aba: REGISTROS ACADÊMICOS -> AJUSTES DE MATRIZ: Selecionar a
Unidade Organizacional e o curso, clicar em “Pesquisar”. Depois clicar no ícone de
colchetes

. Na aba Elementos Curriculares, na disciplina desejada fazer a inclusão

de equivalência
.
● O registro de equivalências pode ser realizado pela unidade (campus) ;
A equivalência é quando uma disciplina de um curso é a mesma de outro curso, tanto
em conteúdo e tempo e foi reconhecido por meio da ODP do curso ou outro regimento que as
mesmas são equivalentes. Assim um aluno do curso X pode fazer a mesma disciplina dele em
um curso Y.
A equivalência também se aplica a disciplinas de matrizes diferentes de um mesmo
curso. A cada criação de matriz, se houve a necessidade de fazer migração de aluno para essa
nova matriz, será necessário também cadastrar a(s) equivalência(s) de disciplina(s) da antiga
com a nova matriz. Vejamos o exemplo a seguir: um(a) estudante iniciou o curso na matriz A
e depois foi migrado(a) para a matriz B. Sendo assim, hoje ele(a) está na matriz B. Então, o(a)
servidor(a) precisará acessar a matriz B e verificar se nessa matriz B, em "Incluir
Equivalentes" foi incluída a equivalência da disciplina da matriz B com a disciplina da matriz
A onde ele cursou antes de migrar de matriz. A nota da disciplina que ele(a) cursou na
matriz A só aparecerá em seu histórico se o cadastro da equivalência tiver sido feito
corretamente na matriz B.
Se a matriz que se está verificando aparece "Alterar Equivalência" ao invés de “Incluir
Equivalente”, então, significa que já tem uma equivalência cadastrada. Neste caso, só
precisará verificar se a equivalência cadastrada está correta.
Para se cadastrar a equivalência é necessário editar a Matriz Curricular e clicar em
“Incluir equivalentes”, na próxima tela poderão ser adicionadas todas disciplinas que estão
equivalente a essa em diversos cursos. A disciplina será mostrada equivalente no momento
em que a secretaria for realizar o vínculo do aluno na classe (disciplina).
Ainda, o sistema identifica quando o cadastro das equivalências de uma matriz não foi
realizado adequadamente.
Assim sendo, mesmo que um(a) estudante tenha cursado todas as disciplinas
obrigatórias (seja na matriz X, Y ou Z), as notas não aparecerão no Histórico e o sistema não
permitirá a alteração automática do estudante para “Em fase de Integralização” caso o
cadastro das equivalências da matriz a qual o(a) estudante está vinculado(a) não esteja
correto.
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Deste modo, caso seja identificado que algum(a) estudante deveria ter seu status
alterado automaticamente para “Em fase de Integralização” e o mesmo não ocorreu, é
necessário verificar e/ou adequar o cadastro das equivalências da matriz a qual este(a)
estudante está vinculado.
13.2. Cadastro de Disciplinas Eletivas
Tal cadastro deve estar em conformidade com o que consta no Projeto Pedagógico do
Curso (PPC). Assim sendo, considerando o exemplo de um PPC no qual consta que um(a)
estudante deve cursar 4 (quatro) disciplinas eletivas, o procedimento para o cadastro adequado
seguirá os seguintes passos:
1º - Criar os seguintes "Elementos Curriculares":
Eletiva I (40h)
Eletiva II (60h)
Eletiva III (40h)
Eletiva IV (60h)
E, também, criar os elementos curriculares que são apresentados no rol de disciplinas
eletivas do PPC
Apicultura (60h)
Projeto de Irrigação (60)
Agricultura de Precisão (60h)
Agroinformática (40h)
Bem-Estar Animal (40h)
2º - Associar à matriz curricular os elementos "Eletiva I", "Eletiva II", “Eletiva III” e
“Eletiva IV” em um período conforme indicado no PPC. É preciso selecionar "Eletivas" no
campo "Grupo Curricular";
3º - No quadro das eletivas que fica ao final da página de "Matriz Curricular", clicar
em "Editar Eletivas" e inserir as disciplinas que são eletivas (Apicultura, Projeto de Irrigação,
Agricultura de Precisão, Agroinformática, Bem-Estar Animal). É preciso cadastrar uma a uma
e clicar em "gravar";
4º - Conferir no quadro das eletivas se todas as disciplinas foram inseridas
corretamente e, depois, clicar em "gravar" para alterar a matriz;
5º - Criar classe para "Eletiva I". Ao selecionar a classe "Eletiva I" no campo
"Elemento Curricular", abrirá um novo campo "Eletiva" no qual pode ser selecionado o
elemento curricular que será oferecido naquele semestre letivo;
Observação: ao ofertar em um período letivo disciplinas eletivas de 40h, então, será
necessário selecionar as "Eletivas" que tiverem sido cadastradas como "40h". Por exemplo, se
for disponibilizada a eletiva “Agroinformática” que possui carga horária de 40h, então, será
necessário criar a classe para a “Eletiva I” ou “Eletiva III” que são os elementos curriculares
eletivos de 40h.
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6º - Criar as demais classes para as eletivas que forem disponibilizadas no período
letivo conforme descrito no passo anterior.
14. Cadastro de Grade Horária
O cadastro da grade horária deve ser realizado para cada matriz, por isso, só é possível
o cadastro da grade horária após o cadastro da matriz.
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Campus
Para cadastrar uma grade horária, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Grade horária. Clicar em “Incluir Grade
horária” (lado superior direito). Na aba grade horária clicar em “Adicionar horário”
Digitar horário de início e fim de cada aula e selecionar os dias da semana em que
são ofertados. Incluir os dados para cada hora/aula. Na aba Matriz curricular
selecionar os dados necessários, escolher a matriz e clicar em “salvar”.
Observação: Não é possível copiar a grade horária de uma matriz para outra, nem
compartilhar uma grade horária com vários cursos.
15. Cadastro da Estrutura de etapas de avaliação
O objetivo da Estrutura de Etapas de Avaliação é indicar como será realizada a
avaliação de um curso, a quantidade de etapas, recuperação, o cálculo da média final, etc.
Antes de cadastrar a Estrutura das etapas de avaliação, é necessário ter o cadastro de
uma Unidade de Ensino (campus) e um período letivo, pois a esta será vinculada. Também é
necessário verificar se já existe uma Estrutura comum a vários cursos.
Se já existir uma Estrutura de etapas de avaliação que for comum ao curso desejado,
podemos apenas vincular à matriz criada. Por exemplo: pode existir uma estrutura única para
os cursos superiores, uma para os subsequentes, e assim por diante. Neste caso, consultar a
próxima seção: “Vínculo da Estrutura de Etapas de Avaliação à Matriz Curricular”.
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Reitoria
Para verificar se já existe a Estrutura desejada:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Estrutura etapas de avaliação. Selecionar
a Unidade de ensino e clicar em “buscar estrutura de etapas de avaliação”. Na
tabela apresentada, na linha da estrutura desejada clicar em “consultar” para
verificar se as etapas atendem ao desejado. Caso não atenda ou não exista a
Estrutura desejada, realizar o procedimento seguinte.
Para cadastrar uma Estrutura das etapas de avaliação, seguir os procedimentos abaixo:
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● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Estrutura etapas de avaliação. Clicar em
“Incluir Estrutura das etapas de avaliação” (lado superior direito). Digitar os dados
necessários e clicar em “gerar etapas de avaliação”. Ao serem criadas, configurar
se é do tipo regular ou cálculo (no caso de cálculo a etapa será intermediária, com
o cálculo de algumas etapas). Configurar também a descrição e se terá etapas
vinculadas (recuperação). Quando a etapa é do tipo recuperação o sistema não cria
as avaliações automaticamente quando está regra é cadastrada. Ao abrir a próxima
aba – Fórmulas, cadastrar a fórmula para as etapas que são cálculo, assim como a
fórmula da Média Final. A fórmula é semelhante a uma planilha eletrônica. As
instruções encontram-se na própria página de criação da fórmula. Clicar em
“gravar estrutura de etapas” (canto inferior direito).
15.1. Vínculo da Estrutura de Etapas de Avaliação à Matriz Curricular
Antes de vincular a Estrutura de Etapas de Avaliação à Matriz Curricular, é necessário
ter o cadastro da Matriz e da Estrutura e Período Letivo.
A Estrutura de etapas de avaliação pode ser comum a várias matrizes. Por exemplo:
pode existir uma estrutura única para os cursos superiores, uma para os subsequentes, e assim
por diante.
Uma Matriz Curricular poderá ter mais de uma estrutura de etapa de avaliação.
Ocorrerá essa possibilidade quando um curso tem elementos curriculares (disciplinas) com
estruturas de etapa de avaliação diferente, por exemplo, em um curso cuja organização do
tempo escolar/acadêmico é “série anual”, pode haver disciplinas com estrutura de avaliação
anual e semestral em um mesmo ano/período letivo. Dessa forma, para habilitar essa opção é
necessário no cadastro da matriz curricular marcar a opção “Aceita múltiplas estruturas de
avaliação?”.
● RESPONSÁVEL PELA VINCULAÇÃO: Campus, n o início de cada período letivo;
Para vincular uma Estrutura das etapas de avaliação a uma matriz curricular, seguir os
procedimentos abaixo:
● Para Matrizes Curriculares vinculada a uma Estrutura de Etapa de
Avaliação: Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Vinculação de Estrutura
etapas de avaliação. Selecionar a Unidade de ensino e clicar em “buscar estrutura
de etapas de avaliação”. Na tabela apresentada, na linha da estrutura desejada
clicar em “Vincular Matrizes” (última coluna). Primeiro é realizado a busca do
Curso, depois apresentará a Matrizes para ser selecionada e o Período Letivo que
essa Estrutura de Etapa de Avaliação será utilizada. Digitar os dados necessários
clicar em “vincular matrizes” e por último em “confirmar vinculação de matriz
curricular a etapa de avaliação”.
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● Para Matrizes Curriculares vinculada a mais de um Estrutura de Etapa
de Avaliação: Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Vinculação de
Estrutura etapas de avaliação. Selecionar a Unidade de ensino e clicar em
“buscar estrutura de etapas de avaliação”. Na tabela apresentada, na linha da
estrutura desejada clicar em “Vincular Matrizes” (última coluna). Primeiro é
realizado a busca do Curso, depois apresentará a Matrizes para ser selecionada
e o Período Letivo que essa Estrutura de Etapa de Avaliação será utilizada.
Depois é necessário entrar em “Elementos Curriculares” e selecionar as
disciplinas que farão parte dessa estrutura de etapa de avaliação e clicar em
“Confirmar” e depois clicar em “Gravar”. Isso deverá ser feito para a(s)
outra(s) estrutura(s) de etapa de avaliação. Lembrando que não poderá ficar
disciplinas sem vínculo a estrutura de etapa de avaliação.
Observações:
- Muita atenção a este item, pois não é possível desvincular a(s) estrutura(s) de etapa de
avaliação das matrizes após abertura das classes.
- O vínculo será feito somente uma vez, pois todo início de semestre, ao se criar o Período
Letivo, a(s) estrutura(s) de etapa de avaliação cadastrada serão automaticamente vinculadas às
matrizes, mas, para isso deve-se ter muito cuidado na hora de cadastrar o Período Letivo.
16. Cadastro de Regras Acadêmicas, Conjunto de Regras Acadêmicas e Vínculo à
Matriz
O objetivo das Regras Acadêmicas é estabelecer a forma de aprovação entre outras
regras, como nota e frequência mínimas, conselho de classe, etc. São necessárias três fases:
Cadastrar as Regras Acadêmicas, Cadastrar o Conjunto de Regras Acadêmicas e Vincular às
matrizes.
Se já existir um conjunto de regras acadêmicas comum a vários cursos, podemos
apenas vincular à matriz criada. Por exemplo: pode existir um conjunto de regras acadêmicas
para os cursos superiores, uma para os subsequentes, e assim por diante. Primeiro devemos
verificar se já existe a regra acadêmica desejada, e o conjunto de regras desejado, para não
cadastrar regras e conjunto de regras acadêmicas duplicados.
Não há pré-requisitos para cadastro das regras, mas para a criação ou vinculação do
Conjunto de Regras Acadêmicas antes deverá ser criada a matriz curricular.
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Reitoria.
Para verificar e cadastrar a regra acadêmica desejada, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → regras acadêmicas. Em “Dados para
pesquisa”, selecionar a regra acadêmica desejada e clicar em buscar. Verificar na
tabela se há a regra solicitada com o valor desejado. Caso conste, pular para a
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próxima etapa. Caso contrário clicar em “Incluir regra acadêmica” (lado superior
direito). Digitar os dados necessários e clicar em “gravar”. Repetir tal ação para
todas as regras acadêmicas desejadas.
Para verificar e cadastrar o conjunto de regras, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Conjunto de regras acadêmicas. Em
“Campos de pesquisa”, selecionar um curso semelhante e clicar em “Buscar
conjunto de regras acadêmicas”. Verificar na tabela se há o conjunto desejado.
Caso conste, pular para a próxima etapa. Caso contrário, clicar em “Incluir
conjunto de regras acadêmicas” (lado superior direito). Digitar os dados
necessários, selecionar as regras e clicar em “gravar”.
16.1. Vínculo de Conjunto de Regras à Matriz Curricular
● RESPONSÁVEL PELA VINCULAÇÃO: Campus, no início de cada período letivo.
Para vincular o conjunto de regras acadêmicas à matriz, seguir os procedimentos
abaixo:
● Aba REGISTRO ACADÊMICOS → Vinculação de Conjunto de regras
acadêmicas. Em “Campos de pesquisa”, selecionar os dados do curso em questão e
clicar em “Buscar conjunto de regras acadêmicas”. Na tabela, na linha do conjunto
desejado, clicar na opção “Vincular Matrizes”. Na nova página escolher a aba “2Vincular a Matrizes/Períodos” e buscar a matriz desejada (verificar número e data da
matriz) e o Período Letivo e clicar em “adicionar”. O mesmo procedimento pode ser
utilizado para desvincular, bastando clicar em “desvincular” ao lado da matriz. O
procedimento será efetivado quando clicar em “gravar”
Observação: O Conjunto de Regras Acadêmicas poderá ser alterado somente quando
não tiver classes abertas para aquela regra, caso seja necessário realizar a alteração deverá ser
cadastrado outro conjunto de Regras Acadêmicas com as devidas alterações. É importante que
esse procedimento seja feito antes de realizar o fechamento de classes e turmas.
17. Cadastro de Período Letivo e Calendário
Ao finalizar o cadastro da matriz do curso, com respectivas grade horária, etapas de
avaliação e regras acadêmicas, além da criação de ambientes de aprendizagem na unidade
organizacional respectiva do curso, o procedimento a seguir será a abertura do período letivo,
que será realizado a cada ano, semestre, etc, de acordo com a periodicidade do curso.
Primeiro devem ser criados o Período Letivo e o Calendário. A partir de 2018 os
calendários anuais e semestrais, passaram a ser homologados pelas diretorias da Pró-reitoria
de Ensino. Antes de cadastrar o Período Letivo, é necessário ter o cadastro de uma Unidade
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de Ensino (campus), pois a esta será vinculado. Também deve ser verificado se existe um
período letivo aberto no ano desejado, assim como um calendário, pois só deverá ser criado
um período letivo e um calendário para cada tipo (um semestral, um anual, etc) para evitar
conflitos de períodos letivos e calendários.
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Presidente da Comissão do campus.
● RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO: Direção/Gerência de Ensino do Campus;
Para verificar e cadastrar o Período Letivo, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO→ Abrir período. Em Gerenciar Período Letivo, digitar
o ano e clicar em “Buscar período letivo”. Verificar na tabela se já existe o período
desejado. Caso conste, pular para a próxima etapa. Caso contrário clicar em
“Incluir Período Letivo” (lado superior direito). Digitar os dados necessários. As
datas de início e fim devem ser idênticas ao calendário do campus. Clicar em
“gravar”.
Para verificar e cadastrar o Calendário Acadêmico, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO → Abrir Calendário Acadêmico. Em Pesquisa
Normal, selecionar a unidade de ensino e clicar em “pesquisar”. Verificar na tabela
se já existe o calendário desejado. Caso conste, pular para a próxima etapa. Caso
contrário clicar em “Incluir Calendário Acadêmico” (lado superior direito). De
posse do calendário, digitar os dados necessários, clicando em “gravar” para passar
para a próxima aba: Datas Acadêmicas; Dados Iniciais; Datas Especiais. Em dados
iniciais é possível verificar a “Data Fim Prevista”, dessa forma, ao registrar
feriados, dias letivos ou não letivos na aba “3- Datas Especiais” a data fim prevista
será alterada automaticamente. Após o cadastro e validação de todas informações
necessárias, enviar para Homologação. A homologação será realizada pela
Diretoria de Ensino Básico e Técnico, nos casos de cursos técnicos e pela Diretoria
de Graduação, para cursos de graduação.
● Caso os calendários estejam com todas informações necessárias e atendendo a
todos os requisitos, o calendário será homologado pela diretoria correspondente,
passando para “EM VIGÊNCIA”.
Para alterar alguma informação do calendário, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO → CALENDÁRIO ACADÊMICO. Em Pesquisa
Normal, selecionar a Unidade de Ensino. Para facilitar a busca, pode selecionar
também o status atual do calendário, exemplo, “em vigência” e clicar em
“pesquisar”. Buscar o calendário que se deseja alterar e clicar na opção de
“alterar”
. Deve ser informado uma justificativa, ou seja, o motivo da
alteração. Após a alteração deverá encaminhar para homologação novamente.
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17.1. Vínculo de Matriz Curricular ao Calendário Acadêmico
Para verificar e vincular matriz ao Calendário Acadêmico, seguir os procedimentos
abaixo:
● Após a homologação pela diretoria, estando “em vigência” o calendário, selecione
a Unidade de Ensino. Pesquise pelo calendário referente ao ano/período letivo
desejado. Só será possível vincular matrizes em calendários “em vigência”. Vai
aparecer um ícone de ‘corrente’

, preencha os dados necessário e salve.

Observações:
- só um calendário de cada período letivo (um semestral, um anual, etc) deverá ter sua
vigência iniciada. Se mais de um calendário de um mesmo período tiver sua vigência iniciada,
ocorrerá incompatibilidade na matrícula de estudantes e vínculo às classes. Verificar antes se
existe um calendário existente VIGENTE no período em questão.
- Não é possível gerar classe(s) se o calendário acadêmico estiver com a situação “em
cadastro”, “aguardando homologação”; para gerar classes é necessário que o calendário esteja
com situação “em vigência”.
- O período letivo da turma deverá ser o mesmo do calendário, caso contrário impossibilita a
criação de classes.
18. Oferta de Vagas
A oferta de vagas indica o total de vagas que o curso em questão ofertará em um
determinado período letivo em todas as suas turmas de um determinado turno. Ou seja, se são
dois módulos no noturno, então deverá ser registrado o total de vagas desses dois módulos.
Antes da Oferta de Vagas deverá ser criado período letivo e o curso.
● RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: Campus.
Para abrir a Oferta de Vagas, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTROS ACADÊMICOS → Oferta de vagas. Clicar em “incluir
oferta de vagas” (lado superior direito). Selecionar Unidade Organizacional, Curso
e Período Letivo. Digitar demais dados necessários e clicar em gravar.
19. Cadastrar Turma e Classe
A turma e as classes devem ser criadas no Siga após o cadastro de uma oferta de vagas
no turno desejado. Para criar a classe, a matriz precisa estar na situação VIGENTE.
Pode existir mais de uma turma num período do curso (dois primeiros módulos, por
exemplo). Elas serão numeradas com letras A, B, C, etc. Se uma turma for criada
equivocadamente, ela pode ser excluída se não tiverem sido criadas classes para a mesma.
Antes de iniciar o cadastro, verificar se já existe a turma desejada.
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Da mesma forma, pode existir mais de uma classe de um mesmo elemento curricular
(disciplina) num período do curso (duas turmas de desenho por exemplo, quando a turma é
dividida). Elas serão numeradas com letras A, B, C, etc. Antes de iniciar o cadastro, verificar
se já existe a classe desejada.
Classe é o conjunto de aulas cadastradas para um elemento curricular (disciplina) de
uma matriz curricular de um curso, num determinado período letivo, atribuído a um professor,
em um ambiente de aprendizagem (sala) com um horário de aula específico (baseado na grade
horária).
Para verificar e cadastrar as turmas, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO → Turma. Clicar em mostrar opções de busca.
Selecionar os dados do curso pretendido e clicar em “buscar turma”. Verificar na
tabela se já existe a turma desejada. Caso conste, pular para a próxima etapa. Caso
contrário, clicar em “Incluir Turma” (lado superior direito). Selecionar os dados do
curso, o período, turno (que estará de acordo com a oferta de vagas) e clicar em
“gravar”.
Observação: A turma será criada com um código baseado no período letivo, número
do curso e período do curso. Exemplo: turma 2014100101A: período letivo 2014.1,
curso 001, primeiro período, turma A.
Para verificar e cadastrar as classes, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO → Classe. Clicar em “busca avançada”. Selecionar os
dados do curso pretendido e clicar em “buscar”. Verificar na tabela se já existe a
classe desejada. Caso conste, está finalizada a etapa. Caso contrário, clicar em
“Incluir classe” (lado superior direito). Selecionar os dados do curso, turma,
elemento curricular, etc e clicar em “gravar”.
Importante ter atenção ao selecionar “ambiente de aprendizagem”, “docente” e “grade
horária”, pois o sistema identifica choques de professores e horário das turmas. Além disso, a
data de vigência deve coincidir com o início das aulas (período letivo), e a quantidade de
vagas limita a quantidade de alunos que poderá ser vinculada nesta classe. Considerar sempre
que podem existir repetentes, por isso este número poderá ser superior ao total de vagas. A
classe será criada com um código baseado na turma, código e nome do elemento curricular.
Exemplo: classe 2014100101A002DesenhoA: turma 2014100101A, código do elemento 002,
nome do elemento curricular Desenho, classe A.
20. Configuração de Pré-Cadastro
O Pré-Cadastro é utilizado para fazer o primeiro cadastro do candidato a aluno ao
entrar na instituição, agilizando o processo da matrícula, entre outros casos. Depois da
primeira matrícula o aluno não terá mais acesso ao Pré-Cadastro, ele poderá apenas informar
os dados do novo processo de seleção e poderá gerar a ficha de pré-cadastro. O setor
responsável pelo cadastro pode configurar os dados para que os estudantes façam o
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Pré-Cadastro diretamente no sistema. São realizados dois passos, cadastrar um Edital e
cadastrar os alunos.
Para cadastrar um Edital, seguir os procedimentos:
● Aba PROCESSO SELETIVO→ Cadastro de Editais. Verificar em “Busca” se o
Edital já está cadastrado. Caso contrário, clicar em “Incluir Edital para Processo
Seletivo”. Em dados digitar os dados necessários e em chamadas, digitar em
“Adicionar à lista”. Clicar em “Gravar”.
Observação: atenção à data de término do Pré-Cadastro, pois o estudante só terá
acesso ao Pré-Cadastro até as 23h59m deste dia.
Para cadastrar os aprovados no processo seletivo, seguir os procedimentos:
● Aba PROCESSO SELETIVO → Cadastro de Aprovados. Selecionar Unidade
de Ensino e Ano e clicar em “Buscar Editais”. Na tabela, clicar em editar no Edital
desejado (final da coluna). Há duas possibilidades: incluir através de um arquivo;
ou incluir manualmente.
➢ Upload de arquivo: nesta aba são descritas as instruções de como elaborar um
arquivo para importação no sistema. Após preparar o arquivo, clicar em
“selecionar arquivo”, e ao importá-lo, clicar em Gravar.
➢ Cadastro Manual: digitar os dados de cada aluno e clicar em “adicionar à lista”.
Repetir o procedimento para cada aluno e clicar em Gravar.
Observação: atenção à data de término do Pré-Cadastro, pois o estudante só terá
acesso ao Pré-Cadastro até as 23h59m deste dia.
21. Cadastro de Aluno Ingressante
O cadastro de aluno pode ser preenchido pelo próprio estudante no pré-cadastro, mas a
secretaria pode cadastrá-lo diretamente no sistema, caso o pré-cadastro não tenha sido
realizado.
Antes de cadastrar um aluno, é necessário cadastrá-lo como Pessoa Física.
Para cadastrar um aluno, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA→ Pessoas → Aluno. Clicar em “incluir aluno”. Na
aba “incluir/alterar” digitar nome ou CPF da pessoa a ser cadastrada como aluno e
clicar em “Buscar Pessoa Física”. Ao aparecer a tabela com a pessoa física, clicar
em selecionar. Digitar todos os dados solicitados no quadro de inclusão de aluno.
Os dados estão divididos em quatro abas:
● Dados do responsável (apenas em caso de estudante menor)
● Situação socioeconômica
● Dados do trabalho (se houver)
● Instituição de origem (dados do histórico do nível anterior)
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Para passar de uma aba para outra, clicar em “próximo”. Ao finalizar, clicar em
“gravar”.
22. Matrícula do Aluno Ingressante e Vínculo às Classes
Antes de matricular o estudante pela primeira vez no curso, a primeira turma precisa
estar cadastrada. Dessa forma, o estudante pode ser vinculado às classes de qualquer período
do curso.
Ao matricular o estudante ingressante na instituição sua situação será “matriculado’.
Após o vínculo a pelo menos uma classe a situação é alterada para “em curso”.
Para Matrícula do aluno no curso, seguir os procedimentos abaixo:
● Entrar na Aba MATRÍCULA→ Efetuar Matrícula.
Clicar em Incluir Matrícula (canto superior direito), digitar nome ou CPF do
aluno, clicar em buscar aluno. Ao encontrar o aluno, clicar em selecionar.
Ao clicar em selecionar abre a tela de dados do curso. Escolher:
Data da Matrícula -> Digitar a data que o aluno foi ou está sendo matriculado.
Unidade Organizacional → Campus desejado
Curso → escolher o curso
Período Letivo → escolher o que inicia na data de início das aulas. Verificar se
é semestral, anual, etc.
Turno → escolher o turno
Matriz → escolher a matriz
Turma → atenção ao código da turma. Escolher a turma do período correto.
Exemplo: turmas de 2013.1. O código inicia com 20131 e termina com 1A. (só
existirá B se tiver dois primeiros anos, ou dois primeiros módulos, etc)
Tipo de ingresso → Aqui será selecionado como o aluno ingressou na instituição.
Nesta opção temos também as cotas de acordo com processo seletivo.
Clicar em Gravar.
Na primeira matrícula o sistema permitirá vincular o aluno a todas classes da
primeira turma.
Obs.: Aqui é importante lembrar que ao selecionar o tipo de ingresso iniciado
por (SISU), caso o aluno ingressou depois do início das aulas, o sistema irá
considerar o cálculo das notas a partir do dia da matrícula. O professor não
conseguirá realizar o registro de frequência no dia anterior à data da matrícula.
Ao finalizar são emitidos tanto o comprovante quanto a ficha de matrícula. O
comprovante deve ser entregue ao estudante, pois é neste que se encontra o código de acesso
do estudante ao sistema – IdeA.
Para vínculo do aluno nas classes do curso, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba MATRÍCULA → Vincular aluno à classe.
Clicar em “vincular a classe” (lado superior direito).
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Selecionar o curso e turma. O sistema pergunta se deseja incluir todas as classes da
respectiva turma. Caso positivo indicar sim. Se indicar não, escolher a classe
desejada e clicar em “Adicionar classe à lista”. Clicar em próximo.
Digitar nome ou matrícula do aluno e clicar em “buscar”. Ao surgir o nome do
aluno, selecionar e “Adicionar aluno(s) à lista”. Clicar em próximo.
Selecionar a opção “Ordenar todos alfabeticamente”. Verificar se a lista de Classes
Selecionadas e Aluno(s) a ser(em) vinculado(s) está correta e clicar em “gravar”.
Observação: Se necessitar imprimir novamente o comprovante ou a ficha de matrícula
do aluno, voltar na Aba MATRÍCULA → Efetuar Matrícula. Digitar nome ou CPF
do aluno que aparecem tanto o comprovante quanto a ficha de matrícula.
23. Vínculo à Classe para Alunos Veteranos (Renovação de matrícula)
Os veteranos, como já estão matriculados nos cursos, precisam apenas de vinculação
nas novas classes do período letivo seguinte. Problemas poderão ocorrer se os docentes não
estiverem encerrados suas classes do período anterior, pois poderão ser identificados choques
de horário e pré-requisitos não cumpridos. Neste caso, utilizar procedimento “Fechar período
letivo por classe e/ou turma”.
Para vínculo do aluno veterano nas classes do curso, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba MATRÍCULA → Vincular aluno à classe.
Clicar em “vincular a classe” (lado superior direito).
Selecionar o curso e turma. O sistema pergunta se deseja incluir todas as classes da
respectiva turma. Caso positivo indicar sim. Se indicar não, escolher a classe
desejada e clicar em “Adicionar classe à lista”. Clicar em próximo.
Digitar nome ou matrícula do aluno e clicar em “buscar”. Também há a opção de
selecionar o curso, período letivo e turmas anteriores. Ao clicar em “buscar” são
apresentados os nomes de todos os alunos da turma anterior escolhida. Selecionar
os estudantes desejados e “Adicionar aluno(s) à lista”. Clicar em próximo.
Selecionar a opção “Ordenar todos alfabeticamente”. Verificar se a lista de Classes
Selecionadas e Aluno(s) a ser(em) vinculado(s) está correta e clicar em “gravar”.
23.1. Orientações sobre renovação de matrícula online
23.1.1. Fluxo na visão da Secretaria acadêmica
Antes de iniciar o período de renovação de matrícula, a Secretaria Acadêmica
precisará seguir os seguintes procedimentos:
I.
Abrir período letivo: O período de rematrícula não pode coincidir com o início do
período letivo.
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II.
III.

Cadastrar o calendário acadêmico, em caso de início de um novo ano/semestre letivo.
Informar o período de rematrícula:

Observação: Após o encerramento do período cadastrado no campo “Renovação de
Matrícula” do calendário acadêmico, o aluno não conseguirá acessar o menu de renovação de
matrícula no módulo do aluno.
IV.
Ofertar vagas;
V.
Criar a(s) turma(s);
VI. Criar a(s) classe(s) – com professores, horário e com o número de vagas para a classe.
O número de alunos informados na classe é determinante para o total de matrículas.
Após o término do período de renovação de matrícula é preciso que a coordenação do
curso analise as solicitações de renovação de matrícula dos estudantes protocoladas no
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA-EPCT) e verifique se a classificação
apresentada pelo sistema está obedecendo a ordem de prioridade de renovação de matrícula
estabelecida no regulamento da Organização Didático Pedagógica (ODP) e se os
pré-requisitos estabelecidos na grade curricular do curso estão sendo respeitados,
principalmente quando o número de alunos for superior ao número de vagas. Após a
verificação, a secretaria deverá vincular os estudantes às classes.
Processar período de Renovação de Matrícula.
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1. Aba “Classe com alunos suficientes”- Quando o total de alunos que solicitaram
matrícula em cada classe for menor ou igual ao quantitativo de vagas ofertadas no
momento de criação da classe, os estudantes serão apresentados nesta 1ª aba; isso
significa que as classes comportam o total de alunos que solicitaram matrícula. Neste
caso, só será preciso “Vincular os alunos”.

2. Aba “Classe com alunos excedentes”- Quando o total de alunos que solicitaram
matrícula em cada classe for superior ao quantitativo de vagas ofertadas no momento
de criação da classe, os estudantes serão apresentados nesta 2ª aba; isso significa que
as classes não comportam o total de alunos que solicitaram matrícula. Nesse caso,
precisará ser selecionado o estudante que deverá permanecer na classe seguindo os
critérios de prioridade à vaga estabelecidos na ODP. O sistema apresentará
automaticamente a lista de estudantes de cada classe por ordem de classificação, no
entanto, ainda é necessário que os coordenadores de curso façam uma verificação e
retifique ou ratifique os estudantes que permanecerão na classe. Para isso é necessário
encaminhar um relatório para a coordenação de curso, para que a mesma se manifeste.
3. Em Relatórios -> Renovação de Matrícula é possível emitir esses relatórios.

Caso seja detectada alguma inconsistência ou erro, é necessário relatar o problema
encaminhando e-mail para suporte.sigaepct@ifto.edu.br.
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Após devida verificação da lista apresentada na aba “classes com alunos excedentes”,
é preciso confirmar os checkboxs marcados no lado esquerdo dos nomes dos estudantes que
terão direito à vaga na classe e clicar em “Vincular alunos”.

VII.

Abrir período letivo por classe.

23.1.2. Fluxo na Visão do Estudante
O(A) estudante, que já possui vínculo com o IFTO, precisa solicitar renovação de
matrícula informando a(s) disciplina(s) que deseja cursar. Para tanto, precisa acessar o sistema
e clicar no menu “Renovação de Matrícula”, conforme prazo definido no calendário
acadêmico.
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O sistema só mostrará as classes disponíveis, desde que o aluno atenda aos requisitos
exigidos.

Conforme as Organizações Didático Pedagógicas (ODP) dos cursos do IFTO, quando
o quantitativo de solicitações de matrícula em uma determinada disciplina for maior que o
número de vagas ofertadas, há critérios estabelecidos para se definir quem terá prioridade de
matrícula.
O sistema analisará os casos prioritários e fará um escalonamento dos estudantes,
sendo assim, é preciso que o estudante acompanhe, diariamente, os pedidos de matrícula na
classe para verificar se enquadra nos critérios definidos pela ODP. O sistema apresentará na
coluna “Colocação”, a classificação do estudante para a classe solicitada.
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● Quando a classe tem “alunos suficientes”, isto é, quando o número de alunos que
solicitaram matrícula em determinada classe está de acordo com o número de vagas
ofertadas, o sistema permitirá vincular todos alunos que solicitaram a matrícula.
● Quando a classe tem “alunos excedentes”, isto é, quando o número de alunos que
solicitaram matrícula em determinada classe é superior ao número de vagas ofertadas,
o sistema apresentará, por ordem de classificação, a lista dos estudantes que têm
direito à vaga segundo os critérios estabelecidos na ODP.
Após o(a) estudante selecionar a(s) classe(s), deverá clicar no ícone para “Salvar”. É
possível gerar um arquivo “.pdf” da solicitação de rematrícula.

Durante o período de renovação de matrícula, o estudante poderá incluir (selecionar)
ou excluir (cancelar) disciplina(s).
Observação: O estudante que esteja com matrícula trancada, precisa, antes regularizar
a situação de matrícula, para solicitar a renovação.
24. Nome Social
Em atendimento à Instrução Normativa nº 2/2019/REI/IFTO, de 12 de novembro de
2019, que normatiza e estabelece os procedimentos a serem adotados para uso de nome social
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no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. O nome social deve ser
incluído, quando solicitado pelo(a) estudante. Para cadastrar o nome social, seguir os
procedimentos abaixo:
● Aba INFRAESTRUTURA → Pessoas → Pessoa física: buscar pelo nome do
estudante e acrescentar o nome social. O nome social deverá ser composto pelo
prenome, acrescido do sobrenome familiar constante do nome civil.
No sistema Acadêmico será adotado apenas o nome social na identificação do
estudante, nome do usuário, além disso, em todos os documentos de uso interno, tais como
diários de classe, cadastros, relatórios de uso interno, atas de conselho de classe. A princípio,
nas funcionalidades de busca de usuários, a saber: matrícula, vincular aluno à classe, situação
do aluno no curso, será apresentado o nome social e o nome civil.
O nome social será exibido acompanhado do nome civil, nos documentos oficiais com
efeitos externos ao IFTO, emitidos pelo sistema, tais como: históricos escolares, certidões,
declarações, atas, de defesa ou atas de colação de grau/solenidade de formatura, atestados e
demais documentos oficiais relativos às atividades acadêmicas estudantis e congêneres.
OBS.: Após a inclusão do nome social, orientamos ordenar alfabeticamente os diários,
para manter a ordenação pelo nome dos estudantes vinculados a eles.
25. Liberar acesso dos diários de classes aos professores
Após vinculação dos estudantes nas classes, a secretaria precisa liberar o acesso dos
professores. Poderá ser organizada a classe com os estudantes por ordem alfabética, caso os
mesmos não tenham sido inseridos com esta opção no ato de vínculo do aluno à classe.
Deverá ser aberto o período letivo por turma, pois só assim os professores terão acesso aos
seus diários de classe.
Para organizar por ordem alfabética (procedimento opcional), seguir os procedimentos
abaixo:
● Aba REGISTROS DIÁRIOS → Ordenação de Diários de classe. Selecionar os
dados do curso, turma e classe desejados e clicar em “buscar”. Clicar em “Gravar
ordem alfabética”.
Para Abrir período letivo por turma, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO→ Abrir período letivo por turma. Selecionar os
dados do curso e clicar em “buscar turma”. Na tabela apresentada, selecionar as
turmas desejadas na última coluna e abaixo clicar em “abrir período letivo”. A
partir deste momento as classes poderão ser visualizadas e editadas pelos
respectivos professores.
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26. Cadastro de Dados Históricos do Aluno
Dados Históricos são registros para instituições que desejarem inserir dados de diários
dos professores anteriores, registradas em outros sistemas ou em planilha, de forma
simplificada, apenas com inserção de nota, total de presenças e total de faltas. Dessa forma, o
Histórico será emitido completo em um único sistema, dentro do próprio Siga. A secretaria
pode registrar uma turma histórica para o semestre 2013.2 e registar os dados simplificados da
turma desejada.
Para o registro de Dados Históricos são necessários quatro procedimentos: cadastrar o
período letivo, caso o mesmo não esteja anteriormente cadastrado; abrir oferta de vagas para
este período letivo para o curso desejado, caso não exista oferta de vagas anteriormente
cadastrada; incluir turma histórica; inserir os dados históricos.
Para verificar e cadastrar o Período Letivo, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO → Abrir período. Em Gerenciar Período Letivo,
digitar o ano e clicar em “Buscar período letivo”. Verificar na tabela se já existe o
período desejado. Caso conste, pular para a próxima etapa. Caso contrário clicar
em “Incluir Período Letivo” (lado superior direito). Digitar os dados necessários.
As datas de início e fim devem ser idênticas ao calendário do campus. Clicar em
“gravar”.
Para verificar e abrir a Oferta de Vagas, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTROS ACADÊMICOS→ Oferta de vagas. Clicar em “Mostrar
opções de busca”. Selecionar Unidade Organizacional, Curso e Período Letivo e
clicar em “buscar oferta”. Caso conste oferta de vagas no período e turno desejado,
pular para a próxima etapa. Em caso negativo, clicar em “incluir oferta de vagas”
(lado superior direito). Selecionar Unidade Organizacional, Curso e Período
Letivo. Digitar demais dados necessários e clicar em gravar.
Para cadastrar a turma histórica, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO → Turma. Clicar em “Incluir Turma” (lado superior
direito). Selecionar os dados do curso, o período, turno (que estará de acordo com
a oferta de vagas) e a opção turma histórica. Clicar em “gravar”.
Para Inserir os dados históricos, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba REGISTRO DIÁRIOS → Dados Históricos. Clicar em “Incluir Dados
Históricos” (lado superior direito). O quadro possui três abas: Dados Históricos –
Classe; Selecionar alunos; e Salvando enturmações. Na primeira aba selecionar
curso, matriz, turma e Elemento Curricular desejados e clicar em “próximo”. Na
segunda aba digitar o nome do aluno e clicar em “buscar”. Para inserir vários
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alunos do curso, deixar o espaço do nome em branco e clicar em “buscar” que
serão relacionados todos os estudantes do curso. Selecionar os estudantes
desejados e clicar em “próximo”. Na terceira aba indicar para cada estudante, a
Média final, o Total de Frequências, o Total de Ausências, o Tipo de Vínculo e a
Situação Final. Clicar em “gravar”.
27. Reabrir Turmas e Classes
Se o docente tiver fechado a classe de forma equivocada ou precisar corrigir algum
dado de estudante como em processos de revisão de nota, utilizar a opção de Reabrir Período
Letivo por Classe/Turma.
Para Reabrir Período Letivo por Classe/Turma, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO → Reabrir Período Letivo por Classe/Turma.
Selecionar: Período Letivo → escolher o solicitado (anual ou semestral, 2012.2,
2013.1...). Curso → escolher o curso. Clicar em buscar turma. Aparecem todas as
turmas daquele período. Clicar na turma desejada em “marcar para reabrir classe”
(a opção selecionar turma pode não estar ativa). Clicar em reabrir classe.
Selecionar as classes que deseja reabrir e clicar novamente reabrir classe. Se não
estiver disponível a seleção da classe, é porque está aberta. Digitar o motivo da
reabertura (obrigatório). Clicar em novamente reabrir classe. Será informado
“Classes da turma reabertas com Sucesso”.
28. Aproveitamento, Aceleração e Dispensa
No siga é possível registrar aproveitamento, aceleração (exame de proficiência) e
dispensa. Aproveitamento acontece quando o estudante cursou a mesma disciplina em outra
instituição ou em outro curso da mesma instituição e pode aproveitar para o curso atual. A
aceleração ocorre quando o estudante é sujeito a um exame (geralmente denominado exame
de proficiência) comprovando conhecimento na disciplina, mesmo sem ter cursado em outra
instituição (não há como realizar aproveitamento). A dispensa acontece quando o estudante é
dispensado de realizar a disciplina por motivos diversos, a exemplo, estudantes que por
motivo de saúde não podem fazer Educação Física. Neste último caso não há registro de
notas.
Para cadastrar Aproveitamento, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba Matrícula → Aproveitamento, Aceleração e Dispensa. Selecionar Unidade
de Ensino, Curso, Aluno e clicar em “Buscar”. Selecionar Tipo do Procedimento
“Aproveitamento”. Selecionar o(s) Elemento(s) Curricular(es) que serão
aproveitados e clicar em “avançar”. Nos Dados do Elemento Curricular de Origem,
selecionar Instituição de Origem. Caso não conste o nome da instituição desejada,
solicitar o cadastro da instituição. Digitar Elemento Curricular Origem, Nota, Total
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de Presenças e Total de Faltas. Nos Dados do Aproveitamento selecionar o
Elemento Curricular, Período Letivo, Número do Processo, Nota Final e Menção
(aprovado por aproveitamento) e o docente responsável pela avaliação no semestre
que o estudante está solicitando. Clicar em “adicionar”. Repetir para cada
disciplina e clicar em “gravar”.
Para cadastrar Aceleração, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba Matrícula → Aproveitamento, Aceleração e Dispensa. Selecionar Unidade
de Ensino, Curso, Aluno e clicar em “Buscar”. Selecionar Tipo do Procedimento
“Aceleração”. Selecionar o(s) Elemento(s) Curricular(es) que foram acelerados e
clicar em “avançar”. Em aceleração selecionar o Elemento Curricular, Período
Letivo, Número do Processo, Nota Final e Menção (aprovado por aproveitamento).
Clicar em “adicionar”. Repetir para cada disciplina e clicar em “gravar”.
Para cadastrar Dispensa, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba Matrícula → Aproveitamento, Aceleração e Dispensa. Selecionar Unidade
de Ensino, Curso, Aluno e clicar em “Buscar”. Selecionar Tipo do Procedimento
“Dispensa”. Selecionar o(s) Elemento(s) Curricular(es) que foram acelerados e
clicar em “avançar”. Em Dispensa selecionar o Elemento Curricular, Período
Letivo, Número do Processo e demais observações. Clicar em “adicionar”. Repetir
para cada disciplina e clicar em “gravar”.
28.1. Migração automática de aproveitamentos e aceleração (proficiência)
Quando houver migração de matriz de um estudante e desde que haja
EQUIVALÊNCIA (item 13.1) entre os elementos curriculares o sistema realizará a migração
automática de aproveitamentos e proficiência (aceleração).
Foi incluído também a opção "Matriz Curricular de Ingresso" em "Relatórios
Personalizados", permitindo assim gerar relatório de alunos que foram migrados de matrizes.
Em Relatórios Personalizados, nos dados da matrícula existem 2 opções para "matriz":
1. Matriz Curricular: que representa a matriz atual do estudante;
2. Matriz curricular de ingresso: matriz curricular informada no momento da matrícula
inicial do estudante, ao ingressar no curso.
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29. Alteração de Situação de Aluno (Trancamento, Transferência, entre outros)
No siga é possível registrar situações diversas para o estudante. As situações existentes
são: Matriculado, Em Curso, Em fase de integralização, Concluído, Desligado, Trancado,
Transferido, Falecido, Evadido, Estudante externo em intercâmbio, Mobilidade Acadêmica
Nacional, Mobilidade Acadêmica Internacional.
● Matriculado: quando o estudante ingressa na instituição e é matriculado apenas no
curso, mas ainda não está vinculado a uma classe ou quando o estudante é
matriculado no curso (estudante veterano), mas não está vinculado a nenhuma
classe. Quando o mesmo é vinculado a pelo menos uma classe do período letivo
atual, sua situação muda automaticamente para “Em Curso”.
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● Em Curso: quando o estudante está matriculado no curso e nas classes no período
letivo atual. É uma situação automática criada quando o estudante é vinculado a
pelo menos uma classe do período letivo.
● Em fase de integralização: quando o estudante encerrou as disciplinas e falta
apenas o estágio obrigatório e/ou TCC obrigatório e/ou Atividades
Complementares obrigatórias e/ou Colação de grau (este último obrigatório apenas
para cursos superiores).
● Concluído: quando o estudante concluiu o curso.
● Desligado: quando o estudante solicita desligamento do curso ou quando a
instituição desliga a matrícula do estudante, em diversas situações como de
matrícula indevida ou quando o estudante é jubilado.
● Trancado: quando o estudante realiza trancamento total do curso.
● Transferido: quando o estudante é transferido para outra instituição ou quando o
estudante é transferido para outro curso da mesma instituição.
● Falecido.
● Evadido: quando o estudante deixa de requerer a renovação de matrícula ou
quando um estudante com status “trancado” deixa de requerer a renovação de
matrícula ao término do prazo em que foi solicitado o trancamento.
● Estudante externo em intercâmbio: quando um estudante externo encontra-se em
programa de intercâmbio em uma unidade do IFTO.
● Mobilidade Acadêmica Nacional / Mobilidade Acadêmica Internacional: quando
o estudante encontra-se em programa de intercâmbio com outras instituições
nacionais ou estrangeiras.
Para cadastrar as diversas situações do estudante, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba Matrícula → Situação do Aluno no Curso. Digitar a Matrícula do aluno e
clicar em “Buscar”. Aparece o nome do aluno e sua situação no período letivo. Na
tabela clicar na última coluna, em “Alterar”. Selecionar a situação desejada, digitar
os dados necessários que forem solicitados e clicar em “gravar”.
Observações:
- Para estudantes que tiverem seu status alterado para “trancado”, se o período letivo estiver
em andamento, os campos para registro de notas e presenças no diário do professor ficarão
bloqueados.
- Apenas os status “Em fase de integralização” e “Evadido” são alterados
automaticamente pelo sistema.
● Quando o(a) estudante integraliza com aproveitamento todas as disciplinas
obrigatórias do curso, o seu status é alterado automaticamente no sistema para “Em
fase de integralização”.
● A alteração automática do status do estudante para "evadido" ocorre após 20 dias do
prazo final de rematrícula cadastrado no calendário acadêmico do sistema; isso
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acontecerá quando o(a) estudante não regularizar sua matrícula até o vigésimo dia da
data final do período de rematrícula.
- Ao alterar a situação de um estudante para “concluído” aparecerá os campos
“Número da Ata” e “Data Colação de Grau/Formatura” para preenchimento. O sistema hoje
está adequado para apresentar o campo como obrigatório ou não, dependendo do tipo de
curso: para os cursos técnicos os campos “ata” e “data colação de grau/formatura” não são
obrigatórios; já para os cursos superiores, são obrigatórios.
- Para os cursos de graduação será necessário preencher as informações de Registro e
Publicação do Diploma no D.O.U.
- Após alteração da situação de um estudante para o status “concluído” será liberado
um novo campo em “Efetuar Matrícula” para se cadastrar a “Data da Emissão do Diploma”.
29.1. Concluir alunos Integralizados
Módulo desenvolvido para atendimento à Portaria n.o 1.095/2018, que dispõe sobre a
expedição e registro de diplomas de cursos de graduação no âmbito do sistema federal de
ensino. A referida portaria estabelece inclusive alterações quanto ao Livro de Registros,
Diplomas, Histórico Escolar e divulgação, por parte da instituição de ensino dos diplomas
registrados e expedidos.
O módulo poderá ser utilizado por todos os cursos do IFTO, inclusive para
preenchimento das informações de registro de diplomas/certificados de cursos FIC, Técnicos
etc. Contudo, o preenchimento dos campos que tratam da publicação no Diário Oficial da
União (D.O.U) deverá ser utilizado apenas para os cursos de graduação. O módulo
desenvolvido não substitui o registro em livro próprio produzido pela Reitoria/IFTO.
Será possível fazer o registro de conclusão de curso/ colação de grau/formatura curso
para vários estudantes de uma única vez, desde que sejam participantes do mesmo ato solene,
realizada na data e tenham o mesmo número de ata. Para isso deve-se utilizar a funcionalidade
“Concluir alunos”.
● Aba Matrícula -> Concluir alunos Integralizados: deverá buscar o(s) aluno(s).
Depois de incluir os estudantes, deve-se informar o número de ata e a data de colação
de grau/formatura/conclusão do curso.
● A informação de Expedição poderá ser cadastrada, individualmente, pela
funcionalidade “Situação do aluno no curso” ou em para vários estudantes
simultaneamente, pela funcionalidade “Concluir alunos Integralizados”. Caso seja
utilizada a funcionalidade “Concluir alunos Integralizados”, deverá ser informada
novamente os dados de “Ata” e “Data de conclusão do curso/ colação de
grau/formatura”.
● Aplicável apenas aos cursos de GRADUAÇÃO. Após o registro de conclusão do
curso e de expedição do diploma, será necessário informar os dados de registro do
diploma. A informação de registro de diploma só poderá ser realizada
individualmente, isto é, por estudante, pela funcionalidade “Situação do aluno no
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curso”. Para isso será necessário informar a data do registro no livro, o número do
registro, livro e a folha que foi registrado.
●
-

-

Observações:
Só serão apresentados os estudantes que possuem situação/status “em fase de
integralização/integralizado” e/ou “egresso”. No último caso, apenas se não tiver
registro do D.O.U lançado.
A informação de expedição deverá ser preenchida no momento de impressão do
diploma/certificado.
No campo “Número da Ata”, usar o padrão número/ano (exemplo: 1/2019)
Como é possível informar “em grupo”, isto é, para vários estudantes simultaneamente,
é preciso que todos os estudantes sejam do mesmo ato solene (colação de
grau/formatura), realizada na mesma data e que tenha o mesmo número de ata.

30. Cancelamento e exclusão de vínculo de aluno nas classes (disciplinas)
É possível excluir ou cancelar o vínculo do aluno às classes. Ao excluir o vínculo da
classe o estudante não aparecerá mais no diário do professor. Ao cancelar a classe, a mesma
permanece na lista de classes do estudante como cancelada, e da mesma forma, o estudante
continuará no diário do professor como cancelado e em vermelho. Em ambas as situações
deve ser registrado o motivo: Desligado ou Trancado.
Para realizar a exclusão ou cancelamento da disciplina do estudante, seguir os
procedimentos abaixo:
● Aba Matrícula→ Vincular aluno à classe. Digitar nome ou matrícula do aluno e
clicar em “Buscar”. Aparece uma tabela com todas as classes as quais o estudante
está vinculado, com a situação (em curso, aprovado, reprovado, cancelado, etc.).
Selecionar a(s) classe(s) desejada(s), no canto inferior direito selecionar a situação
e clicar em “excluir vínculo(s) de aluno(s)”, se desejar exclusão, ou “cancelar
vínculo(s) de aluno(s)”, se desejar cancelamento.
Para realizar a exclusão definitiva de uma classe, é necessário excluir o vínculo de
todos os alunos da classe, depois ir em Período Letivo -> Classe. Realizar a busca classe e
proceder a exclusão. Obs.: Depois da exclusão não é possível recuperar nenhum tipo de
registro da classe apagada.
31. Alteração de horário e de professor da classe
No Siga, pode-se alterar o horário, a sala ou o docente de uma classe de uma disciplina
em andamento. No entanto, deve-se estar atento à data de alteração, pois este comando pode
apagar dados de conteúdo e frequência já registrados pelos docentes. No caso de mudança de
horário, a partir data registrada, as aulas serão apagadas e recriadas.
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Para realizar a alteração da classe, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO→ Classe. Clicar em “Busca avançada”. Selecionar
os dados do curso pretendido e clicar em “Buscar”. Verificar na tabela a classe
desejada e clicar em alterar (última coluna).
➢ Para alteração de professor: na coluna “docente”, escolher o novo docente
da unidade curricular. O Siga aceita a atribuição de uma classe para mais de
um docente, por isso, o docente anterior poderá permanecer para manter o
registro de todos os docentes que ministraram a classe. Clicar em “gravar”.
➢ Para alteração de horário: Caso não foi “Aberto Período Letivo Por Turma”
poderá ser selecionado outro horário no quadro de horário e alterado e
mandado gravar. Caso já tenho sido “Aberto Período Letivo Por Turma”
aparecerá uma opção “Regerar Aulas”, na tela o usuário não poderá trocar o
professor, mas somente cadastrar, alterar e excluir aulas. O campo “Data
Regerar Aulas” é o marco da alteração, ou dia que iniciou a alteração do
horário. Datas depois nesse dia serão regerados ao clicar na opção “Regerar
Aulas”, e qualquer conteúdo ou freqüência depois desses dias serão
apagados. A aula pode ser incluída manualmente, para isso o servidor
deverá digitar a Data, Horário Início e Horário Fim e clicar na opção
“Inserir Aula”. Aulas poderão ser excluídas manualmente, para isso o
servidor deverá ir até coluna “Edição” e clicar no “x” no dia que a aula
deverá ser excluída. Todas as alterações serão feitas ao clicar no em
“Alterar” na parte inferior direita da tela.
➢ Atenção: Este comando pode APAGAR todos os conteúdos e frequências
do docente a partir da data de vigência indicada; a coluna “lançamentos”
apresentará conteúdo, freqüência ou conteúdo/freqüência caso esse dia
tenha sido feito lançamento pelo professor. Muito cuidado nesse
procedimento, pois uma vez os dados apagados não é possível sua
recuperação.
32. Impressão de Diário de Classe Final pela Secretaria
A impressão do diário do professor pode ser completo, ou parcial. Parcial são os dados
de frequência, conteúdo e notas separados. Também podem ser solicitados diários
preenchidos ou em branco (lista de chamada). O diário completo inclui todos os dados.
Para imprimir o Diário de Classe Final, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba RELATÓRIOS → Diário Impresso. Selecionar:
Tipo de documento (podem ser impressos apenas frequência, notas, conteúdo, ou
diário completo), Unidade Organizacional, Curso, Matriz, Período Letivo, Turma,
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Classe, Docente. Selecionar “Incluir no diário os dados já existentes”. Clicar em
imprimir diário. É gerado um PDF para impressão.
Observações:
- Caso seja solicitado o diário em branco, não selecionar a opção “Incluir no diário os
dados já existentes”.
- O docente tem acesso direto ao seu diário no módulo do professor, caso a classe
esteja em seu nome.
33. Emissão de Histórico, Boletim e Índice de Aproveitamento Acadêmico
Para imprimir o Boletim, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba RELATÓRIOS → Relatórios de alunos. Selecionar: Unidade
Organizacional, Tipo de relatório (selecionar Boletim) , Período Letivo, Tipo de
pesquisa (por aluno ou por turma), Curso. Escolher turma ou digitar nome do
aluno (dependendo da opção escolhida). Clicar em Buscar, imprimir diretamente o
Boletim desejado, ou em caso de muitos boletins selecionar os alunos desejados e
clicar em imprimir todos os relatórios. É gerado um PDF para impressão.
Para imprimir o Histórico no módulo administrativo, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba RELATÓRIOS → Relatórios de alunos. Selecionar: Unidade
Organizacional, Tipo de relatório (selecionar Histórico) , Tipo de pesquisa (por
aluno ou por turma), Curso. Escolher turma ou digitar nome do aluno (dependendo
da opção escolhida). Selecionar as demais opções:
● Mostrar Reprovações→ apresenta as classes que foram reprovadas.
● Agrupado por: Matriz Curricular (o histórico será emitido pela ordem da
matriz).
● Agrupado por: Ordem Cronológica (o histórico será emitido de acordo com a
ordem em que o estudante cursos as classes).
● Campo “Observação”: nele podem ser adicionadas mais informações, como
Histórico Parcial, Duração da hora/aula, etc.
● Clicar em Buscar, imprimir diretamente o Histórico desejado, ou em caso de muitos
Históricos selecionar os alunos desejados e clicar em imprimir todos os relatórios. É
gerado um PDF para impressão.
Observação: os campos de assinaturas e carimbo só constarão uma única vez no final
do Histórico. No entanto, é importante frisar que o(a) Coordenador(a) de Registro
Escolar/Acadêmico e Diretor/Gerente de Ensino deverão rubricar (abreviadamente) o
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canto inferior direito de todas as folhas do histórico sem a necessidade de carimbar nas
páginas inicial e intermediárias."
33.1. Histórico parcial gerado pelo módulo aluno:
O/A estudante consegue fazer download do Histórico parcial acessando o módulo do
aluno no siga, clicando em "Emissão de Relatórios" e selecionando a opção "Histórico" em
"Tipo de Documento". Este documento não contém campo para assinatura; informa em todas
as páginas que "Este Histórico Escolar/Acadêmico é parcial e poderá sofrer alterações a
qualquer momento" e, além disso, ao final há um código de validação (válido por 30 dias) que
pode ser verificado na internet, pelo endereço http://sigaedu.ifto.edu.br, em "Validação de
Documentos".
Observações: poderá ser observado no Histórico que em alguns campos aparecerá o
tracejado (---) conforme disposto no artigo nº 13 da IN nº 2/2016:
“b) § 1º Em hipótese alguma dever-se-á deixar espaços “em branco” no Histórico
Escolar.
§ 2º Quando determinada informação não se aplicar à especificidade do curso, deve-se
anular o espaço por “tracejados” (-----). ”
Para imprimir o Relatório do Índice de Aproveitamento Acadêmico, seguir os
procedimentos abaixo:
● Aba RELATÓRIOS → Relatórios de alunos. Selecionar: Elemento
Organizacional, Tipo de relatório (selecionar Índice de Aproveitamento
Acadêmico), Tipo de pesquisa (por aluno ou por turma), Curso. Escolher turma ou
digitar nome do aluno (dependendo da opção escolhida). Clicar em Buscar,
imprimir diretamente o Relatório do Índice de Aproveitamento Acadêmico
desejado, ou em caso de muitos Relatórios selecionar os alunos desejados e clicar
em imprimir todos os relatórios. É gerado um PDF para impressão.
34. Emissão de documentos e relatórios diversos
Há a possibilidade de imprimir diversos tipos de relatórios no siga, e mais tipos podem
ser desenvolvidos pelos administradores do sistema.
Para imprimir Relatórios Gerais, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba RELATÓRIOS → Relatórios Gerais. Clicar no tipo de Relatório desejado,
selecionar os dados necessários e clicar em “Gerar Relatório”.
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35. Relatórios Personalizados
A funcionalidade de Relatório Personalizado server para o servidor ou unidade criar ou
montar relatório com os dados desejados. Cabe ressaltar que o relatório personalizado server
para extração do relatório para preenchimento dos dados do SEB (Sistema Educacional
Brasileiro), lembrando que o arquivo deve seguir a configuração aceita pelo sistema.
Lembramos ainda que, após a criação do relatório, o campus deverá aplicar filtros para obter
as informações desejadas. O relatório é gerado na extensão “.csv”.
Para imprimir Relatórios Personalizados, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba RELATÓRIOS → Relatórios Personalizados. Informar a Unidade
Organizacional e caso queira, preencher os outros campos de “Filtros”. Selecionar
dos “Dados Pessoais do Aluno”, “Dados da matrícula”, entre outros, conforme tipo
de relatório será gerado.
36. Fechar Período Letivo por Classe
A secretaria pode forçar o fechamento do Período Letivo por classes caso o professor
não feche. Esse fechamento poderá evitar choques de horário ao renovar a matrícula dos
estudantes nos períodos letivos posteriores e encerrará as classes que precisam realizar o
conselho de classe. Após este comando não será mais possível que os professores acessem
seus diários.
Para Fechar Período Letivo por Classe, seguir os procedimentos abaixo:
● Aba PERÍODO LETIVO→ Fechar Período Letivo por Classe. Selecionar:
Curso, turma e classe. Clicar em “buscar”. O sistema perguntará “Deseja continuar
com o fechamento?”. Clicar em “continuar”. Aparecerá a lista de estudantes com o
resultado individual de cada um. Se desejar, poderá ser impressa uma Ata de
Resultados. Clicar em “fechar período”. Aparecerá a mensagem “Fechamento
realizado com sucesso”.
37. Conselho de classe
O conselho de classe deverá ser registrado para encerrar as turmas que possuem esta
regra acadêmica. Para realizar o conselho de classe, todas as classes da turma (para cursos
modulares) correspondentes devem estar encerradas pelos respectivos docentes, ou pela
secretaria, utilizando o comando Fechar Período Letivo por Classe.
Para registrar o conselho, seguir os procedimentos:
● Aba PERÍODO LETIVO→ Conselho de classe. Selecionar a Unidade
Organizacional, o curso, o período letivo e clicar em “Buscar turma”. Será possível
visualizar apenas cursos que admitem conselho de classe, configurados em
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conjunto de regras acadêmicas. Na tabela são apresentados todos os estudantes que
estão reprovados por frequência ou por nota. Para cada estudante, na última coluna
clicar em “alterar” e registrar a aprovação se for o caso. Cursos que o conselho é
por disciplina a aprovação será por disciplina. Clicar em “registar ata”. Nos
participantes selecionar os docentes presentes no conselho e incluir através do
número do SIAPE outros servidores presentes. Em ata descrever o texto desejado.
É apresentada uma lista com os estudantes Aprovados e os Reprovados em
Conselho. Certificar-se corretamente dos registros. Caso seja necessária alguma
correção, clicar cancelar, retornando à tela anterior e corrigindo os dados. Com os
dados corretos, clicar em “gravar ata”. Após gravação clicar em “imprimir ata”.
Será gerado um PDF com os estudantes que tiveram sua situação aprovada no
conselho, com lista dos presentes para assinatura.
Observações:
- Ao gravar uma situação de estudante na ata do conselho o professor não não poderá
modificar a nota do aluno, mesmo com a classe aberta.
- A menção “aprovado em conselho” é descrita no boletim do aluno apenas nas
disciplinas aprovadas pelo conselho.
38. Fechar Período Letivo por Turma
A secretaria poderá forçar o fechamento do Período Letivo por Turma ao final do
período letivo para os cursos modulares, caso o professor não realize o fechamento. Este
fechamento difere do fechamento das classes em duas situações:
- Se a turma não admite conselho de classe, a secretaria pode utilizar este comando
para fechar de forma mais rápida todas as classes da turma.
- Caso a turma tenha conselho de classe, após o fechamento não será possível realizar
o conselho, por isso a tela de fechamento apresenta a informação se o conselho foi registrado
ou não. O conselho necessariamente precisa ser registrado antes deste comando.
Para registrar Fechar o período letivo por turma, seguir os procedimentos:
● Aba PERÍODO LETIVO→ Fechar Período Letivo por Turma. Selecionar:
Período e Curso e clicar em “buscar turma”. Aparecerá uma tabela com cada
turma do curso com as situações da turma e do conselho (se for curso que admita
conselho). As situações da turma são: “Todas Classes Fechadas” ou “Existem
Classes Abertas”. As situações do conselho são: “Ocorreu o Conselho” ou “Não
ocorreu o Conselho”. Dependendo do caso, o sistema apresentará as opções
“Fechar Período Letivo” ou “Fechar Período Letivo Forçado” ao lado de cada
turma. Se desejar, poderá ser impressa uma “Ata de Resultados”. Selecionar as
turmas que deseja fechar e clicar em “Fechar Período Letivo” (abaixo da tabela).
Aparecerá a mensagem “Turma XXXXX: Fechamento realizado com sucesso”.
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Neste caso todas as classes serão fechadas e o conselho, mesmo que não tenha
sido realizado, não poderá mais ser registrado.
39. Criação de Usuário pelo Aluno, Acesso a Notas e Declaração de Matrícula
O estudante poderá criar uma senha diretamente no SIGA utilizando o IdeA
(Identificação única do aluno) a partir dos dados do comprovante de matrícula (emitido no dia
da matrícula e enviado por email, caso cadastrado). A partir deste acesso o estudante terá
acesso também à sua declaração de matrícula, histórico parcial, além de dados de disciplinas
como notas.
Para cadastrar Usuário e Senha, seguir os procedimentos:
● Acessar a página do sistema utilizando o Mozilla Firefox ou Google Chrome. Na
tela principal do SIGA acessar o menu “ALUNO” e clicar em “Primeiro Acesso”.
Digitar os dados necessários, como data de nascimento e IdeA, constante no
comprovante de matrícula (entregue no ato da matrícula). Criar uma senha e clicar
em cadastrar. Caso esqueça a senha, basta clicar em “Esqueceu a Senha?” e digitar
o ideA e data de nascimento e uma opção para alterar senha será apresentada.
40. Pré-Cadastro de Aluno Ingressante na Instituição
O estudante que foi aprovado no processo seletivo deve realizar um pré-cadastro para
efetuar sua matrícula de ingresso no curso durante o período determinado em edital. Depois
da primeira matrícula o aluno não terá mais acesso ao pré-cadastro.
Para realizar o Pré-Cadastro, seguir os procedimentos abaixo:
● Pré-Cadastro: Acessar o sistema pelo site indicado no Edital a partir da data de
início indicada (ao acessar em data anterior o sistema não estará disponível). Clicar
em Pré-Cadastro. Serão abertas sete abas. Digitar todos os dados solicitados e
clicar em próximo para avançar para a próxima aba.
● Início: Na aba de início serão necessários os dados de inscrição, CPF e data
de nascimento.
● Dados Pessoais
● Necessidades especiais
● Endereço
● Documentos
● Situação Econômica
● Instituição de Origem
● Responsável (em caso de menor de idade).
Ao final clicar em Gravar, e Emitir comprovante. Será gerado um arquivo em formato
PDF. O candidato precisa imprimir e levar o comprovante de pré-cadastro no ato da matrícula
com os documentos exigidos no Edital.
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O Pré-Cadastro não é uma garantia da matrícula efetivada. Depois do Pré-Cadastro o
candidato deverá comparecer à Secretaria Acadêmica, entregar toda a documentação exigida
em Edital para efetivar sua Matrícula.
41. Cadastro e uso do módulo de estágio para os cursos técnicos
Quanto aos cursos técnicos, o cadastro é feito no campo “Estágio - Possui Carga
Horária de Estágio – Carga Horária Mínima Estágio” do menu “Registros Acadêmicos Matriz Curricular”.
● Acesse, no módulo administrativo, “Registros Acadêmicos – Matriz Curricular”.
● Não selecione o checkbox “Permite Convalidação de Estágio” para nenhum dos
cursos técnicos.
● Cadastre a carga horária do estágio caso este seja obrigatório para o curso: selecione
o checkbox do campo “Estágio - Possui Carga Horária de Estágio” e cadastre a carga
horária mínima do estágio conforme consta no PPC do curso. Por fim, clique em
“Gravar” ao final da página de cadastro da matriz curricular.
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● Se no curso técnico o estágio não é obrigatório: não selecione o checkbox do campo
“Estágio - Possui Carga Horária de Estágio”. Por fim, clique em “Gravar” ao final da
página de cadastro da matriz curricular.
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Observações:
- Para os cursos técnicos, no “módulo administrativo – cadastro do curso” não é
preciso selecionar um docente Supervisor de Estágio.
- O fluxo do estágio para cursos técnicos acontece da seguinte forma:
1º - Estudante cadastra o estágio no módulo do aluno;
2º - Professor orientador faz a homologação do cadastro de estágio do aluno no
módulo do professor;
3º - Estudante cadastra o relatório final de estágio no módulo do aluno;
4º - Coordenação de Estágio faz a homologação do relatório final de estágio no
módulo administrativo.
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42. Cadastro e uso do módulo de estágio para os cursos superiores
Para uso do módulo estágio dos cursos de graduação, o elemento curricular deve ser
cadastrado com o tipo “Estágio”, no cadastro de curso deve ser selecionado o professor
supervisor de estágio do curso no campo “Supervisor de Estágio” e no cadastro da matriz
curricular deve-se marcar o checkbox do campo “Estágio – Permite Convalidação de
Estágio” para os Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) e Bacharelados e não marcar o
checkbox citado para os cursos de Licenciaturas. Após esses procedimentos, o módulo de
estágio poderá ser utilizado para os cursos de graduação seguindo os seguintes passos.
1º Passo: Módulo do Aluno - Cadastro Inicial do Estágio
● O(A) estudante-estagiário deverá acessar o módulo do aluno e clicar em “Cadastro de
Estágio”.
● Clicar no ícone

para emitir os Termos. Selecionar matrícula, preencher período,

selecionar Unidade/Parte Concedente; por fim, clicar no ícone “imprimir”(
).
Observação: para os cursos de licenciatura, no campo “período”, o sistema trará
automaticamente a informação do primeiro e o último dia letivo do semestre vigente.
● Imprimir os termos, preencher os campos necessários nos documentos, obter as
assinaturas devidas e entregar documentação na Coordenação de Estágio ou setor
congênere do campus.
Observação:
- Após realizados esses procedimentos, poderá ser observado que o status do cadastro
será “Aguardando homologação”.
- O(A) estudante poderá reimprimir os termos caso seja necessário clicando no ícone
(impressora).
2º Passo: Módulo Administrativo: Coordenação de Estágio ou setor congênere do
campus
● A Coordenação de Estágio deverá acessar no módulo administrativo a funcionalidade
“Estágio – Homologação de Termos de Estágio”, fazer a busca pelo nome do(a)
estudante e clicar em “Homologar”.
3º Passo: Módulo do Aluno
● O(a) estudante-estagiário deverá acessar “Cadastro de Estágio” e clicar no ícone (+)
para cadastrar novo estágio.
● Preencher os campos solicitados na aba “1 – Estágio” e na aba “2 – Documentos
iniciais”;
● Clicar no ícone “Enviar para Orientador”, digitar um texto para o orientador e clicar
novamente em “Enviar para Orientador”.
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Observação: antes de enviar o cadastro para o orientar, o(a) estudante pode “salvar
sem enviar”, finalizar o cadastro posteriormente e depois “Enviar para Orientador”.

●
●
●
●

●

●
●
●

●

4º Passo – Módulo do Professor
O(A) professor(a) orientador(a) deverá clicar em “Homologação de Estágio” e fazer a
busca pelos estágios que estão aguardando homologação.
Clicar no ícone ( ) para acessar o cadastro de estágio encaminhado pelo(a)
estudante.
Verificar os dados cadastrados pelo estudante-estagiário e ir para a aba “2 –
Documentos Iniciais”.
Ao clicar em “Status - Aguardando Parecer Orientador” poderá ser verificado o que
o(a) estudante escreveu ao enviar o cadastro inicial de estágio. E ao clicar em “Plano
de Atividades de Estágio” poderá ser verificado o arquivo que o(a) acadêmico(a)
enviou.
Pode-se devolver para o(a) aluno(a) para correção dos dados/arquivo ou já “homologar
os documentos iniciais de Estágio”.
5º Passo – Módulo do Aluno
O(A) estudante-estagiário deverá fazer o cadastro de Relatório Final de Estágio
acessando no módulo do aluno o “Cadastro de Relatório Final de Estágio”.
Na 1ª aba, clicar no ícone “Ir para próxima aba” que fica no final da página.
Na 2ª aba, selecionar os arquivos: Programa Básico de Estágio, Relatório Final e
Relatório(s) Parcial(ais) de Estágio (caso o curso seja de bacharelado ou CST) /
Projetos Realizados (caso o curso seja de licenciatura).
Clicar no ícone “Enviar para Orientador” que fica no final da página. Digitar um texto
para o orientador na caixa de texto que aparecerá e, por fim, clicar em “Enviar para
Orientador”.

6º Passo – Módulo do Professor
● O(A) professor(a) orientador(a) deverá fazer a homologação de Relatório Final de
Estágio, para tanto, deverá primeiramente verificar os dados cadastrados e os arquivos
“Programa Básico de Estágio, Relatório Final e Relatório(s) Parcial(ais) de Estágio
(caso o curso seja de bacharelado e CST) / Projetos Realizados (caso o curso seja de
licenciatura) enviados pelo(a) estudante e homologar ou não o cadastro de relatório
final de estágio.
a) Se o(a) orientador(a) não homologar o cadastro de relatório final de estágio, ele(a)
devolverá para o(a) estudante o cadastro que deverá ser corrigido e enviado novamente
pelo(a) estudante ao orientador após as devidas correções.
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b) Se o(a) orientador(a) homologar o cadastro de relatório final de estágio, então,
finaliza-se o fluxo do estágio para curso de graduação. O(A) estudante em seguida poderá
conferir o Histórico Escolar/Acadêmico e observar a nota obtida caso tenha sido aprovado.
Observações:
I – O fluxo é o mesmo para os cursos bacharelado, CST e licenciatura. O que muda
entre eles é que para os cursos de licenciatura alguns campos no cadastro do estágio e no
cadastro do relatório final de estágio serão distintos dos campos do cadastro de estágio dos
cursos de bacharelado e CST.
II – Estudante matriculado(a) em estágio de licenciatura com aulas presenciais, além
de realizar todo o procedimento descrito acima, precisa participar de todas as aulas teóricas do
estágio para obter aprovação.
III - Conforme artigo 298 da Organização Didático Pedagógica dos cursos de
graduação: “Será permitida a complementação da carga horária do Estágio Curricular
Supervisionado Obrigatórios em uma segunda Unidade Concedente, sendo que a atuação do
estudante em cada uma delas não deverá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do total
exigido e previsto no PPC”. Desta forma, o sistema está adequado para permitir o cadastro de
dois estágios para um mesmo Estágio Curricular Supervisionado. O(A) estudante estagiário(a)
deverá seguir os procedimentos para cadastro de estágio e de relatório final de estágio
normalmente. Na homologação do relatório final de estágio, o(a) professor(a) orientador(a)
cadastrará a carga horária cursada em cada um dos estágios, bem como a nota obtida pelo(a)
estudante. Assim, quando o estágio for homologado, o(a) estudante-estagiário(a) poderá
verificar no Histórico Escolar/Acadêmico que o sistema somará a carga horária cursada
pelo(a) estudante em cada um dos estágios e apresentará a média das notas obtidas.
42.1. Cadastro de Convalidação (Cursos de Bacharelado e CST)
O professor supervisor é quem tem o papel de homologar a convalidação de estágio dos
estudantes-estagiários de cursos de bacharelado e CST.
Atenção: A convalidação não se aplica para os cursos de licenciaturas.
Os procedimentos para cadastro e homologação de uma convalidação de estágio serão
descritos a seguir.
Módulo do Aluno:
● O(A) estudante deverá realizar o primeiro e segundo passos do cadastro inicial de
estágio conforme já apresentado anteriormente.
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● Após a coordenação de estágio ou setor congênere no campus homologar o estágio, é
necessário acessar o “Cadastro de Estágio” no módulo do aluno e clicar no ícone preto
com o sinal (+) localizado ao lado do ícone “impressora” para cadastrar novo estágio.
● No campo “Tipo” selecionar “Convalidação”.
● No campo “Tipo de convalidação” selecionar uma das três opções que serão
apresentadas (autônomo ou empregado ou empresário).
● Preencher os demais campos da tela e clicar em “Enviar para o Supervisor”.
Módulo do Professor
● Clicar em “Homologação de Estágio” e fazer a busca pelos estágios que estão
aguardando homologação.
● Clicar no ícone (lápis) para acessar o estágio.
● Fazer a leitura dos dados cadastrados pelo aluno. Se algo estiver incorreto, clicar no
ícone “Devolver ao aluno”. Se tudo estiver correto, clicar no ícone “Homologar
Documentos Iniciais de Estágio” que fica no final da página.
● Quando se homologar o cadastro da convalidação do(a) estudante-estagiário o sistema
liberará no módulo do aluno o cadastro do “Relatório Final de Estágio”
(convalidação).
Módulo do Aluno
● Após o supervisor homologar e autorizar o envio dos documentos referentes à
convalidação de estágio, o(a) estudante deverá acessar novamente no módulo do aluno
o “Cadastro de Relatório Final de Estágio”.
● Selecionar o estágio clicando no ícone (lápis) “Seleção de Estágio”.
● Na 1ª aba, clicar no ícone “Ir para a próxima aba” que fica no final da página.
● Na 2ª aba, selecionar os documentos necessários,
Observação: segundo o artigo 299 da Organização Didático Pedagógica vigente dos
cursos de graduação, para cada tipo de convalidação há documentos específicos para serem
enviados.
I – se empregado, cópia da parte da Carteira de Trabalho em que esteja configurado
seu vínculo empregatício e descrição, por parte de seu chefe imediato, das atividades
desenvolvidas;
II – s e autônomo, comprovante de seu registro na prefeitura
municipal,
comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) correspondente ao mês da
entrada do requerimento,
carnê de contribuição ao INSS e descrição das atividades que
executa; e
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III – s e empresário, cópia do contrato social da empresa e descrição das atividades
que executa.
● Em seguida, clicar em “Enviar para Supervisor”, digitar um texto para ser lido pelo
supervisor e clicar em “Enviar para Supervisor”.
Módulo do Professor
● Quando o(a) estudante preencher cadastro o relatório final de estágio (convalidação) e
o enviar ao professor supervisor, o professor deverá acessar o módulo do professor e
clicar em “Homologação de Relatório Final de Estágio”.
● Em seguida, clicar no ícone (lápis) para acessar o estágio.
● Na 1ª aba (1 – Estágio), verificar os dados do(a) estudante-estagiário(a).
Observação: Para os cursos de licenciatura, na 1ª aba também terá um campo para
registrar “Redução de Carga Horária” caso o estudante tenha obtido deferimento de tal
solicitação. Tal campo serve apenas para registro; quando chegar o momento de cadastrar a
carga horária cursada pelo estudante o orientador deverá cadastrar a carga horária total devida
(a carga horária cursada pelo estudante no estágio mais a carga horária que tiver sido
reduzida).
● Na
2ª aba (2 – Documentos Finais), verificar os arquivos enviados pelo
estudante-estagiário(a), cadastrar a carga horária cursada e a nota do(a) estudante. Por
fim, clicar no ícone “Homologar Relatório Final”, que fica no final da página.
Digitar um texto para leitura do estudante e clicar em “Homologar Relatório Final”.
Observações:
- Se o(a) supervisor(a) não homologar o cadastro de relatório final de estágio
(convalidação), ele(a) devolverá para o(a) estudante o cadastro que deverá ser corrigido e
enviado novamente pelo(a) estudante ao supervisor após as devidas correções.
- Se o(a) orientador(a) homologar o cadastro de relatório final de estágio
(convalidação), então, finaliza-se o procedimento referente à convalidação de estágio.
42.2. Registro da Parte Teórica do Estágio das Licenciaturas
Será necessário criar classe para o estágio que possui carga horária teórica. Após
procedimento de criação de classe e liberação do diário para o professor, o docente
responsável pela ministração da parte teórica do estágio das licenciaturas terá um diário
semelhante aos diários das disciplinas regulares. A única diferença é que neste diário não se
cadastrará nota do(a) acadêmico. O cadastro da nota é feito pelo(a) professor(a) orientador de
estágio.
Observação: se o(a) estudante-estagiário tiver pelo menos uma falta na aula da parte
teórica, ele(a) reprovará no estágio.
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42.3. Solicitar retificação dos Termos de Estágio
Após a homologação pelo setor de Estágio do campus, caso seja identificado erro no
cadastro dos dados dos Termos de Estágio (Termo de Credenciamento e Termo de
Compromisso), o setor de estágio ou congênere deverá solicitar a retificação dos termos. Para
realizar tais procedimentos é imprescindível que o elemento curricular esteja cadastrado tipo
“estágio”.
1º Passo: Setor responsável pelo estágio (campus), acessar o sistema, pelo Módulo
Administrativo → Homologação de Termos de Estágio → Homologação de Termos de
Estágio:
• Após a homologação se for identificado erro nos cadastros de local e/ou período de
estágio,
o setor de responsável, deverá solicitar retificação ao estudante. O responsável deverá
clicar
na opção “Solicitar Retificação”:

2º passo: Módulo Aluno:
● Ao ser solicitada a retificação dos termos de estágio, o estudante-estagiário receberá
uma notificação para providenciar a retificação:

● Para visualizar o teor da notificação o estudante deverá clicar em “Notificações” e
clicar no ícone da “lupa” (

)

● O estudante deverá acessar a área de “Cadastro de estágio” e clicar sobre o “lápis”
e corrigir os dados eventualmente incorretos e clicar sobre a opção de imprimir
● Ao clicar na opção para “imprimir”, o sistema baixará os termos de retificação. O

termo corrigido ficará com status “Retificado”
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● O estudante-estagiário deverá imprimir os termos, preencher os campos necessários
nos documentos, obter as assinaturas devidas e entregar documentação na
Coordenação de Estágio ou setor congênere do campus.
Observação: O sistema encaminhará para homologação apenas a última alteração
realizada pelo estudante.
3º Passo: Módulo Administrativo: Coordenação de Estágio ou setor congênere do
campus:
A Coordenação de Estágio deverá acessar no módulo administrativo a funcionalidade
“Estágio – Homologação de Termos de Estágio”, fazer a busca pelo nome do(a) estudante e
clicar em “Homologar”.

4º Passo: Após a retificação pelo estudante-estagiário e homologação pelo setor
responsável pelo estágio no campus, os trâmites continuam os mesmos.
42.4. Alterar Orientador de Estágio - Cursos de Graduação e Devolver Estágio
(Supervisor de Estágio)
Para os cursos de graduação, caso o Orientador não esteja mais vinculado ao curso ou
à instituição (campus) é preciso que o estudante altere o nome do Orientador. Para fazer a
alteração é preciso que tenha Supervisor de Estágio cadastrado.
Obs.: O Supervisor de Estágio é cadastrado na tela de cadastro de cursos: Registros
Acadêmicos → Curso → Supervisor de Estágio
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Módulo do Supervisor de Estágio
● Acessar o sistema e clicar na Opção de Homologação de Estágio
● Fazer a busca pelo nome do estudante e a situação do estágio. O Estágio pode estar
como Homologado ou Aguardando Homologação pelo Orientador.
● Selecionar a opção de edição (lápis)
● Na aba - Documentos Iniciais - clicar na opção de devolver ao aluno
Módulo Aluno
● Na opção - Cadastro de Estágio - o aluno vai verificar o estágio que encontra-se com
pendência e clicar na opção para Editar
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● O estudante deverá alterar o nome do Orientador e, caso necessário, os documentos
iniciais do Estágio.

62

SIGA-EPCT (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica )
Versão-12.0 (27/01/2020)

● Depois de realizar as alterações necessárias, deverá enviar o Estágio para o novo
Orientador.

Os demais fluxos seguem item 40 do Manual.
43. Cadastro da Semipresencialidade
Para os cursos presenciais cujos projetos pedagógicos foram aprovados no CONSUP
prevendo a oferta de uma porcentagem da carga horária de forma semipresencial, será
necessário seguir os seguintes procedimentos para utilização desta nova funcionalidade no
sistema SIGA:
● Criar novos elementos curriculares.
● Criar nova matriz curricular utilizando os novos elementos curriculares criados
seguindo o procedimento normal de criação de matriz.
● Seguir o procedimento normal de criação de grade horária, oferta de vagas, vínculo da
nova matriz a um conjunto de regras acadêmicas, estrutura de etapa de avaliação,
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calendário, criação de turmas, criação de classes, matrícula e/ou migração de alunos
para nova matriz.
De forma mais detalhada, seguem orientações.
1º Passo – Criar novos elementos curriculares:
I – Cadastro de elemento curricular do tipo “disciplina”. É necessário observar como
consta a carga horária da disciplina no PPC. Em seguida, cadastrar adequadamente a carga
horária presencial e a carga horária a ser ofertada à distância.
II – Cadastro de elemento curricular do tipo “Estágio”: neste caso, a
semipresencialidade só se aplicará para o estágio que possui carga horária teórica. É
necessário verificar primeiramente o PPC no qual constará a informação sobre qual carga
horária a ser cadastrada e, em seguida, fazer o cadastro de tal carga horária nos devidos
campos do SIGA.
2º Passo – Criar nova matriz curricular utilizando os novos elementos curriculares
criados seguindo o procedimento normal de criação de matriz.
Observação: Cadastrar equivalência de disciplinas na matriz curricular caso seja
necessário fazer migração de alunos para nova matriz.
3º Passo – Seguir o procedimento normal de criação de grade horária, oferta de vagas,
vínculo da nova matriz a um conjunto de regras acadêmicas, estrutura de etapa de avaliação,
calendário, criação de turmas, criação de classes e matrícula e/ou migração de alunos para
nova matriz.
Após finalização do terceiro passo o sistema já está adequado para uso da
semipresencialidade e os professores poderão fazer o registro da frequência e conteúdos das
aulas à distância.
Para os docentes que ministram aulas em cursos presenciais cujos projetos
pedagógicos foram aprovados no CONSUP prevendo a oferta de uma porcentagem da carga
horária de forma semipresencial, apresentamos os novos campos no cadastro do “Conteúdo” e
da “Frequência” do(s) diário(s).
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O cadastro feito refletirá no diário impresso da seguinte forma:
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44. Cadastro e uso do módulo Enade
O módulo Enade no Siga foi desenvolvido para auxiliar as coordenações de cursos de
graduação no processo de inscrição dos estudantes aptos ao Enade.
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Há dois responsáveis pelo Enade: o primeiro responsável irá fazer o gerenciamento
dos cursos que serão avaliados em determinado ano e o segundo responsável (coordenador de
curso) fará o gerenciamento dos estudantes habilitados (ingressantes e concluintes).
44.1. Gerenciar Enade
Para fazer o gerenciamento dos cursos avaliados no Enade, seguir os procedimentos:
● Aba ENADE → GERENCIAR: Iniciar Gerenciamento Enade, preencher todas as
informações necessárias, tais como: ano de realização do Enade, percentuais
(máximo e mínimo) para inscrição de alunos ingressantes e concluintes, períodos
de cada etapa, entre outras. Selecionar os cursos e gravar.
44.2. Gerenciar Estudantes habilitados ao Enade
Para fazer o gerenciamento dos estudantes aptos ao Enade, seguir os procedimentos:
● Responsável: O coordenador do curso deverá acessar a opção “Administrativo”.
● Aba ENADE → LANÇAMENTO em “Dados para pesquisa”, selecione a Unidade
Organizacional e o Curso e clique em Buscar:

O sistema mostrará todos os Enades do curso.
Para incluir um Enade do ano correspondente clique na opção “Incluir Enade”. Selecione o
“Ano do Enade” e aceite do “Termo de Compromisso”.
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Selecione a “Unidade Organizacional” e o “Curso”:

Faça a seleção dos estudantes habilitados concluintes (aba 1) e ingressantes (aba 2). O
Sistema carregará todos os estudantes do curso, exceto concluídos e desligados. A
coordenação deverá selecionar aqueles que atenderem às condições, conforme edital. Após a
seleção dos estudantes, clique em gravar. É possível gerar o .pdf dos estudantes inscritos, na
opção “Imprimir”.
Observação: o sistema fará o ordenamento em ordem decrescente da carga horária concluída.
44.2.1. Alterar Enade
● Aba ENADE → LANÇAMENTO em “Dados para pesquisa”, selecione a Unidade
Organizacional e o Curso e clique em Buscar:
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O sistema mostrará todos os Enades do curso. Selecione o ano corrente para realizar a
alteração e selecione o ícone para alteração, “lápis”
Compromisso:

. Faça o aceite do Termo de

Faça as alterações necessárias, incluir e/ou excluir alunos. Após fazer as alterações, clique em
“gravar”.
44.3. informar situação final do estudante junto ao Enade
● Aba ENADE → LANÇAMENTO em “Dados para pesquisa”, selecione a Unidade
Organizacional e o Curso e clique em Buscar:

O sistema mostrará os Enades do curso. Selecione o ano correspondente ao Enade que está
sendo registrada a situação final dos estudantes avaliados., clique na opção para alterar
.
A coordenação de curso, de posse do relatório de regularidade emitido pelo Inep (via
Plataforma Enade) deverá fazer o registro no SIGA. Deverá clicar na opção: “Informe a
situação”

❖ Situações Enade (INGRESSANTE)
➢ Estudante Irregular, Enade dd/mm/aaaa: aluno que deveria ter sido inscrito,
no sistema Inep e não foi.
➢ Estudante dispensado da realização da prova, Enade dd/mm/aaaa.
❖ Situações Enade (CONCLUINTES)
➢ Enade realizado em dd/mm/aaaa - aluno que fez a prova e preencheu o
questionário do estudante;
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➢ Estudante dispensado de realização do ENADE por razão de ordem
pessoal - estudante que deixou de fazer a prova por motivo pessoal, conforme
definido em edital, mas que preencheu o questionário do estudante e teve a
solicitação deferida ou pela coordenação do curso ou pelo Inep;
➢ Estudante não participante do ENADE, por ato da Instituição de ensino estudante que deveria ter sido inscrito, junto ao Inep, mas não foi por algum
motivo;
➢ Estudante dispensado da realização do ENADE, em razão de realização de
atividade curricular fora do país na data de aplicação da prova - aluno que
estava, na data da prova, em intercâmbio ou apresentado trabalho fora do país
na data da prova;
➢ Estudante dispensado por Colação de Grau antes da prova - aluno que
participou da colação de grau até o último dia do período de retificação;
➢ Irregular - Enade realizado em dd/mm/aaaa - aluno que não fez a prova
e/ou não preencheu o questionário do estudante.
Após informar a situação dos estudantes, clicar em “gravar”, para que a situação
apareça no Histórico Escolar.
45. Cadastro da Avaliação Docente
Para disponibilizar a avaliação docente aos estudantes é necessário, primeiramente,
cadastrar o período da avaliação docente. O período de avaliação docente precisa ser
disponibilizado antes do término de um período letivo.
Ao acessar “Avaliação Institucional - Avaliação de Docentes" pode-se "incluir" uma
nova avaliação ou "editar" uma já cadastrada apenas incluindo um novo período de
avaliação e utilizando as mesmas perguntas das avaliações docentes de semestre(s)
anterior(es).

● Se for "incluir" uma nova avaliação, precisa clicar em "Incluir Avaliação Docente";
cadastrar as perguntas na aba “1 - Avaliação”: primeiramente seleciona a “Unidade
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Organizacional”, depois cadastra uma “Descrição” para tal avaliação, em seguida
cadastra a pergunta e clica em “Adicionar” (Observação: repetir esse procedimento na
aba 1 para cada pergunta a ser cadastrada).
Feito isso, clicar sobre a aba “2 - Períodos de Avaliação”, cadastrar a "Data Início"
do período da avaliação docente, bem como, cadastrar a "Data Término". Depois,
selecionar os cursos que farão a avaliação no quadro "Cursos Disponíveis"; em
seguida, clicar em "Adicionar" e, por fim, clicar em "Gravar".

Em seguida, clicar na aba “2 - Períodos de Avaliação”:
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● Se for “editar” uma avaliação docente que já está cadastrada, é só selecionar a
"Unidade Organizacional", clicar em "Editar", clicar na aba "2 - Períodos de
Avaliação", cadastrar a "Data Início" do período da avaliação docente, bem como,
cadastrar a "Data Término". Depois, selecionar os cursos que farão a avaliação no
quadro "Cursos Disponíveis" e, em seguida, clicar em "Adicionar". Por fim, clicar
em "Gravar", conforme exemplo apresentado nos prints abaixo:
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Feito isso, na data conforme cadastrado em "Data Início" e “Data Término” o
estudante terá acesso no módulo do aluno para realizar a "Avaliação Docente".
Para tanto, o(a) estudante deverá acessar “Visualizar Nota / Avaliar Docente” e para
cada disciplina listada, clicar em “Avaliar” na coluna “Avaliação Docente”.
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Após o período de avaliação docente, o download do relatório poderá ser feito tanto no
módulo administrativo quanto no módulo do professor.
Módulo Administrativo:
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Módulo do Professor:
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46. APÊNDICE - PERGUNTAS E RESPOSTAS
46.1. USUÁRIOS NO SIGA-EPCT
46.1.1. Como criar o primeiro acesso do aluno no SIGA-EPCT?
Resposta: Por meio do idEA, emitido a primeira vez que o aluno comparece à instituição para
realizar a matrícula pelo comprovante de matrícula. Por meio desse idEA é possível o aluno
criar a primeira senha e alterá-la. O comprovante de matrícula detalha a forma de criar a
senha. O comprovante é emitido pelo módulo de Matrícula pelo ícone

.

É possível ver os detalhes da criação em vídeo por meio do link “Vídeos de Ajuda” na
tela inicial de acesso do estudante pelo SIGA-EPCT.
46.1.2. Como conceder acesso ao professor?
Resposta: Não é necessário criar usuário para o professor, o sistema cria o usuário
automaticamente. Frequentemente todos servidores são importados para o SUAP, e depois
importados para o SIGA-EPCT.
46.1.3. O que fazer quando a Cores não consegue vincular professor a classe?
Resposta: Deverá ser verificado a lotação do servidor no cadastro de servidor do
SIGA-EPCT. O servidor precisa está lotado em pelo menos uma coordenação do campus a ser
vinculado.
46.1.4. Como cadastrar um professor voluntário no SIGA-EPCT?
Resposta:
Passo 1- Cadastrar o servidor como pessoa física (Infraestrutura -> Pessoas -> Pessoa Física).
Obs. Para o servidor técnico administrativo não precisa realizar esse passo.
Passo 2- No cadastro de servidor (Infraestrutura -> Pessoas -> Servidor) na aba “1identificação” os campos “Pertence a rede?” deverá ser marcado como “não”.

Obs.: É importante observar o regulamento da instituição quando ao cadastro desse
professor voluntário, caso necessário ou dúvidas procurar o setor de RH para verificar
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eventuais dúvidas. Caso o professor não pertença à rede, o mesmo deverá ser cadastrado
como pessoa física.
Em caso de TAEs como professores voluntários, após o cadastrá-lo como servidor não
pertencente à rede, basta acessar o sistema com o mesmo usuário e senha já utilizados no
SIGA como TAE. Não é necessário criar um usuário específico para o cadastro do tipo
professor pois o sistema permite apenas um usuário por pessoa física.
46.1.5. Como criar e dar permissão a um servidor técnico administrativo?
Resposta: O usuário é criado automaticamente, e as permissões precisam ser concedidas
pelos setores de TI de cada campus. Em Relatórios -> Relatórios Gerais -> Grupos é possível
verificar quais as permissões de cada grupo.
46.1.6. Esqueci a senha, como recuperar?
Resposta: Na página inicial do SIGA-EPCT é possível na tela iniciar acessar a opção
“Esqueceu a senha”. Ao digitar o email o servidor receberá uma senha temporária por email.
46.2. PRÉ-CADASTRO
46.2.1. O que fazer quando o candidato aprovado no processo seletivo já possua cadastro no
Sistema Acadêmico?
Resposta: Quando o candidato de processo seletivo já possui cadastro no sistema, irá
aparecer a seguinte mensagem: “Você já possui cadastro. Compareça à secretaria acadêmica
no período de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa”.

Essa mensagem aparece quando o candidato já possui vínculo com a instituição e/ou já
tem cadastro no sistema acadêmico, como responsável, por exemplo. Nesse caso ele poderá
fazer a seleção dos dados do processo seletivo e gerar a ficha de pré-cadastro para apresentar
durante a matrícula.
46.2.2. O que fazer quando não aparece o campus para a realização do pré-cadastro?
Resposta: Primeiro deve ser verificado se foi realizado o cadastro de Processo seletivo (edital
e aprovados). Caso tenha sido realizado o cadastro, verificar as datas de início e fim do
pré-cadastro da etapa correspondente (primeira, segunda ou terceira chamada, por exemplo).
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46.3. MATRÍCULA
46.3.1. Não está aparecendo a turma para fazer a reprovação do estudante na turma, o que
fazer?
Resposta: Verificar se a turma está fechada.
46.3.2. Não está aparecendo a turma para desfazer a reprovação do estudante, o que fazer?
Resposta: Desfazer o conselho do estudante, reprovar o estudante novamente. Depois
aparecerá a opção para desfazer a reprovação.
46.3.3. Quais as restrições para alterar o status do estudante quando ele está devendo algum
livro na biblioteca?
Resposta: Se o estudante estiver devendo algum livro, não será possível alterar o status do
aluno para “Concluído”, “Desligado” e “Transferido”.
46.3.4. Como matricular um estudante selecionado por edital de complementação de estudos
(Enriquecimento Curricular ou aluno especial)?
Resposta: No momento de fazer a matrícula do estudante, selecionar a forma de ingresso:
“PS/Aluno Especial” ou “PS/Enriquecimento Curricular”. Os estudantes selecionados por
edital de complementação de estudos não tem vínculo com o curso, mas somente com a(s)
disciplina(s) a serem cursadas. No momento de vincular o estudante à classe, na última aba "3
- Confirmar Informações", selecionar a opção "Enriquecimento Curricular" ou “Especial” no
campo "Tipo de Vínculo".

81

SIGA-EPCT (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica )
Versão-12.0 (27/01/2020)

46.4. CLASSES
46.4.1. Não consigo criar classe, aparece
acadêmico/escolar vigente. Como proceder?

mensagem que

não tem calendário

Resposta: Essa mensagem aparece quando o calendário acadêmico/escolar (anual e/ou
semestral) ainda não foi homologado. Primeiro deve verificar qual o status do calendário e
depois aguardar a homologação do calendário pela Diretoria de Ensino Básico e Técnico ou
Diretoria de Graduação da Pró-reitoria de Ensino, caso esteja com status “aguardando
homologação”. Depois de homologado, criar a classe.
46.4.2. Ao criar uma classe aparece a seguinte mensagem: “Matriz curricular não possui
estrutura e etapa de avaliação vinculada” e/ou “Matriz curricular não possui conjunto de
regras vinculada”, como proceder?

Resposta: para criar classe é preciso fazer os seguintes cadastros e vinculações:

1. Verifique se a matriz do curso que esteja cadastrando a classe está vinculada a uma
estrutura e etapa de avaliação; e/ou
2. Verifique se a matriz do curso está vinculada a um conjunto de regras;
3. Caso a matriz não esteja vinculada, fazer a vinculação.

82

SIGA-EPCT (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica )
Versão-12.0 (27/01/2020)

46.4.3. Não consigo criar classe, aparece mensagem que a matriz não possui grade horária ou
para selecionar uma grade horária. Como proceder?

Resposta: essas mensagens geralmente aparecem quando seleciona primeiro a grade horária
(dia e hora de aula) e depois faz a inclusão do professor, por exemplo. Isso porque o sistema
atualiza e desmarca a grade horária. Então deve-se primeiro incluir as informações na
seguinte ordem: Identificação; Docentes e por último, grade horária.
46.4.4. Como fazer o registros de classes que na prática irão ocupar a mesma sala e terão as
mesmas disciplinas e atividades?
Resposta: deve-se criar apenas uma classe, ou seja, única classe de cursos diferentes
(concomitante e subsequente - exemplo) que serão ministrada pelo mesmo docente, em
mesmo dia e horário, vinculando todos os estudantes a essa classe. Mas para isso é preciso
que tenha equivalência entre as disciplinas das matrizes dos dois ou mais cursos. Caso seja
criada uma classe para cada curso ou modalidade, terá choque de horário do professor e o
sistema não permitirá selecionar a mesma grade horária daquele dia e hora.
46.4.5. Houve alteração de docente responsável pela disciplina, como faço para incluir o novo
docente?
Resposta: O novo docente deve ser incluído na aba Período Letivo -> Classe (editar) ->
incluir novo docente e salvar. Sugere-se manter todos os docentes para histórico e registros.
46.4.6. Houve mudança no horário de aulas (dias e/ou hora) durante o período letivo, como
faço para alterar?
Resposta: Para alterar o horário de uma disciplina, quando o período letivo já está aberto é
preciso regerar as aulas. Aba Período Letivo -> Classe (editar) -> Regerar aulas. Deve manter
atenção para regerar as aulas a partir de uma data/ período determinado, pois os dados
lançados após esse período (frequência/conteúdo) serão apagados.
46.4.7. Posso excluir uma classe?
Resposta: Uma classe só deve ser excluída quando for criada erroneamente e desde que não
tenha estudantes vinculados. Para excluir uma classe que tenha estudantes é preciso excluir os
estudantes.
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46.4.8. Preciso excluir uma classe, mas apresenta mensagem de erro. Como proceder?

Resposta: primeiro deve ser verificado o motivo da exclusão da classe. Somente classes
criadas equivocadamente devem ser excluídas, pois, após a exclusão não tem como recuperar
os dados. Mas, caso seja necessário excluir a classe, deve primeiro excluir o vínculo dos
estudantes naquela classe e depois excluir a classe. Obs.: No caso é preciso excluir o vínculo
dos estudantes e não apenas "cancelar".
46.4.9. Como excluir o vínculo de estudante na classe?
Resposta: Para excluir o vínculo do estudante da classe, na aba Matrícula -> Vincular aluno à
classe, selecionar o estudante, informar o motivo da exclusão e solicitar a exclusão do vínculo
de alunos. Apenas após a exclusão do vínculo de todos os alunos da classe será possível
excluir.
Obs.: Só é possível excluir o vínculo se a classe estiver aberta, isto é, o status do aluno
esteja “em curso”.
46.4.10. Como identificar choque de horário?
Resposta: A duas formas de identificar se há choque de horário, uma é pelo Relatório Gerais
-> Relatório de Professores por Classe e/ou no momento de vincular um estudante à classe,
pois o sistema não permitirá o vínculo, aparecerá a seguinte mensagem:

46.5. VINCULAR ALUNO À CLASSE
46.5.1. Ao tentar vincular um estudante a classe aparece a Mensagem “Não foi possível
vincular o(s) aluno(s) a classe xx, pois não há vagas suficientes”. Como proceder?

Resposta: A mensagem aparece quando o número de vagas da classe é menos do que o
número de alunos que estão sendo vinculados. Para corrigir o erro ou não deve vincular mais
alunos do que o número de vagas ou alterar o número de vagas da classe em questão.
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46.5.2. Ao tentar vincular um estudante a classe aparece a Mensagem “aluno <nome> foi
matriculado na classe <nome_classe> nesse mesmo horário. Não é possível vinculá-lo à classe
<nome_classe>”. Como proceder?

Resposta: Essa mensagem ocorre quando há choque de horário entre as classes que o
estudante deseja cursar. As classes estão sendo ofertadas no mesmo horário, neste caso o
sistema não vai permitir vincular a estudante, por conta do choque de horário. Para vincular a
estudante tem que alterar os horários de uma das classes ou vinculá-lo apenas a 1 classe.
46.5.3. Como vincular um estudante que irá cursar uma disciplina como Enriquecimento
Curricular ou Aluno Especial?
Resposta: No momento de vincular o estudante à classe, na última aba "3 - Confirmar
Informações", selecionar a opção "Enriquecimento Curricular" ou “Especial” no campo "Tipo
de Vínculo".

46.6. PERÍODO LETIVO
46.6.1. Turmas e classes criadas, diários prontos, mas os professores não estão conseguindo
acessá-los. Como proceder?
Resposta: para os docentes conseguirem acessar o diário é preciso abrir período letivo por
turma. Aba Período Letivo -> Abrir Período Letivo Por Turma.
46.6.2. Ao solicitar o fechamento do período letivo aparece a seguinte mensagem: “Erro ao
realizar o fechamento do período: Regra ‘Percentual máximo de faltas permitidas no total de
carga horária da turma no período letivo’ não cadastrada”. Como proceder?

Resposta: deve primeiro verificar o tipo de curso que está tentando fazer o fechamento do
período letivo por turma. Essa operação deve ser realizada apenas em casos de cursos que
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tenham avaliação por turma, a exemplo de cursos modulares e anuais, que o estudante deve
ser aprovada em TODAS as disciplinas para prosseguir para a próxima etapa, não se
aplicando aos cursos em que tenham avaliação por disciplina, graduação, por exemplo. Caso o
curso precise fazer o fechamento por turma, deve constar nas regras acadêmicas, caso não
conste é preciso incluir. Para incluir uma regra é preciso que todas as classes estejam abertas e
solicitar à reitoria a inclusão.
46.7. ESTÁGIO
46.7.1. Como cancelar a homologação final de um estágio?
Resposta: A coordenação de estágio por meio do módulo administrativo poderá acessar o
menu ESTÁGIO -> CANCELAMENTO DE RELATÓRIO FINAL, buscar por aluno ou pelo
orientador e realizar o cancelamento.
Superior
Hoje já existe uma possibilidade de "cancelamento de estágio" para a graduação. Essa
permissão está disponível apenas para o "Supervisor de Estágio" e só pode "cancelar" um
estágio que ainda não foi homologado ou não tenha "pendência", isto é, que ainda não foi
analisado pelo orientador. Pois, considera-se que, se o orientador homologou ou devolveu ao
estudante com pendência, tenha lido e validado as informações registradas pelo estudante.
Então, nos estágios que estão "Aguardando Parecer do Orientador", vai aparecer, para
o Supervisor de Estágio um botão para "cancelar".
46.7.2. Como alterar o professor orientador do estágio dos cursos superiores?
Resposta: O professor orientador cadastrado pode devolver o estágio para o estudante, e o
próprio estudante poderá alterar o nome do professor. Caso o professor orientador não estiver
na instituição o professor Supervisor poderá pelo módulo de estágio do professor devolver o
estágio para o aluno realizar a alteração.
46.7.3. O professor orientador realiza a homologação do relatório final do estágio, seguindo
previamente todo fluxo do processo. Posteriormente lança a carga horária e a nota do
discente. Logo, esta nota não está saindo do histórico do aluno. Como proceder?
Resposta: Primeiro deve-se verificar o tipo de estágio e curso. Caso seja um curso de
graduação e, sendo um curso de Licenciatura, deve-se:
1. verificar no cadastro de elemento curricular se o estágio possui carga horário teórica;
2. Caso tenha carga horária teórica, deve ser verificado se o estudante possui todas as
presenças, pois em estágio não podem conter faltas.
3. Estando com todas as frequências registradas, verificar se a classe encontra-se
fechada;
4. Caso a classe esteja fechada, reabrir e fechar a classe novamente. Caso o problema
persista, enviar e-mail para suporte.sigaepct@ifto.edu.br.
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Para os demais cursos, verificar os registros do estágio.
46.8. HISTÓRICO ESCOLAR
46.8.1. No Histórico Escolar do estudante não aparece a Situação Final, mesmo o estudante
estando “aprovado”. Como proceder?
Resposta: Tente reabrir e fechar a classe novamente. Caso o erro persista, comunicar a equipe
SIGA.
46.8.2. A nota final do estágio de curso de graduação de licenciatura não aparece no Histórico
Escolar. Como proceder?
Resposta:
1. verificar no cadastro de elemento curricular se o estágio possui carga horário teórica;
2. Caso tenha carga horária teórica, deve ser verificado se o estudante possui todas as
presenças, pois em estágio não podem conter faltas.
3. Estando com todas as frequências registradas, verificar se a classe encontra-se
fechada;
4. Caso a classe esteja fechada, reabrir e fechar a classe novamente. Caso o problema
persista, enviar e-mail para suporte.sigaepct@ifto.edu.br.
46.9. SITUAÇÃO DE ESTUDANTE
46.9.1. Um estudantes já integralizou todas as disciplinas, no entanto o sistema não atualiza o
status para integralizado e nem permite que seja alterado manualmente, pois diz que a aluna
ainda não integralizou todos os componentes. Como proceder?
Resposta: É possível aplicar uma das seguintes operações:
1. verifique se não há nenhum aproveitamento lançado, em alguma disciplina cursada
regular pelo estudante. As vezes, quando há dois registros de um mesmo elemento, o
sistema não reconhece como finalizado;
2. Reabrir e fechar alguma turma/classe.
3. Caso o erro persista, notificar a equipe siga pelo e-mail suporte.sigaepct@ifto.edu.br.
46.10. DIÁRIO DE CLASSE - PROFESSOR
46.10.1. Professor não consegue ter acesso ao diário de classe. Como proceder?
Resposta:
1. verificar se a classe foi criada e se o professor encontra-se cadastrado.
2. Verificar se a classe está aberta.
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