


TREINAMENTO - 
SIGAA GRADUAÇÃO

Facilitador: Ramon Rodrigues



Agenda
➢ Dia 1 - Perfis dos usuários e carga inicial do sistema;

➢ Dia 2 - Cadastro, estruturação dos cursos e identificação dos 
coordenadores;

➢ Dia 3 - Cadastro dos discentes ingressantes, oferta de turmas e 
matrícula; e

➢ Dia 4 - Ambiente virtual de ensino e aprendizagem (Turma 
Virtual), conclusão do programa e emissão de documentos.



O SIGAA
➢ O SIGAA (Sistema de Gestão Integrado de Atividades Acadêmicas) 

informatiza os procedimentos da área acadêmica por meio dos 
diversos módulos e suas respectivas funcionalidades.

➢ Graduação
➢ Lato Sensu
➢ Stricto Sensu
➢ Ensino Técnico
➢ Ensino Médio
➢ Ensino Infantil
➢ Produção Intelectual
➢ Monitoria
➢ Pesquisa

➢ EAD
➢ Turma Virtual
➢ Extensão
➢ Processo Seletivo
➢ Atualização Pedagógica
➢ Ouvidoria
➢ Avaliação Institucional
➢ NEE



Graduação
➢ O módulo SIGAA – Graduação possibilita cadastrar e gerenciar os 

cursos do nível de ensino Graduação existentes na Instituição.

➢ O Gestor é responsável pelo cadastro e estruturação de cursos, 
enquanto que o coordenador e docente são os principais envolvidos 
pela operacionalização destes.

➢ Além disso, o discente tem todo o processo de ensino-aprendizagem 
assistido pela Turma Virtual.



Perfis dos Usuários
➢ Gestor Graduação

➢ CDP (Coordenação Didático Pedagógica): Permite acesso aos 
dados referentes a Coordenação Didático Pedagógica, consultas e 
relatórios referentes a alunos e estrutura dos cursos. A estrutura 
dos cursos é formada pelos Componentes curriculares, Matriz 
Curricular, Estrutura Curricular entre outras informações.

➢ DAE (Departamento de Assuntos Estudantis): Permite acesso a 
dados e documentos dos alunos, dados e operações de matrícula, 
diplomas e relatórios e consultas referentes a alunos.



Perfis dos Usuários
➢ Gestor Graduação

➢ ADMINISTRADOR_DAE: Permite acesso apenas as funções 
administrativas do módulo. para que usuário tenha acesso ao 
módulo, estes perfil deve ser usado em conjunto com os perfis 
CDP e DAE.

➢ COORDENACAO UNICA: Permite acesso a dados de alunos de 
todos os centros.

➢ ADMINISTRADOR SIGAA: Permite acesso as operações 
administrativas do módulo Graduação.



Perfis dos Usuários
➢ Coordenador de Curso

➢ Permite gerenciar as atividades realizadas pela coordenação 
(matrícula, emissão de histórico, solicitação de turma, emissão dos 
mais variados relatórios, realização de consultas, etc.), bem como 
entrar em contato com os alunos do curso, através de fórum ou do 
atendimento das perguntas dos alunos. 

➢ Docente

➢ Permite acesso as informações relativas aos docentes nas suas 
atividades acadêmicas, sejam elas de ensino, de pesquisa, de 
extensão ou de monitoria.



Perfis dos Usuários
➢ Discente

➢ Permite o acesso as operações de consulta de nota, emissão de 
histórico, declaração de vínculo e atestado de matrícula, 
matricular-se, trancar componente curricular, consultar as 
informações de curso, de componente curricular, de turma e de 
unidades acadêmicas e, por fim, acessar as turmas virtuais dos 
componentes curriculares nos quais está matriculado.



Calendário Universitário
➢ Cadastro do Calendário Universitário (Acadêmico)

➢ O Calendário Universitário representa um calendário onde são 
determinados o início e fim para o período letivo de um curso, bem 
como o prazo de todos os eventos importantes como período de 
trancamento, matrícula, entre outros.

➢ Para realizar esta operação, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → Administração → Operações 
Administrativas → Calendário Universitário



Calendário Universitário
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Calendário Universitário



Parâmetros do Sistema
➢ Cadastro dos Parâmetros de Graduação

➢ Nesta operação, o usuário poderá alterar os valores dos parâmetros de 
base do módulo SIGAA – Graduação.

➢ Para realizar essas configurações, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → Administração → Operações 
Administrativas → Parâmetros do Sistema



Parâmetros do Sistema
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Horários das Turmas
➢ Cadastro dos Horários das Turmas

➢ Nesta operação, o usuário poderá cadastrar os horários das aulas que 
servirão de base para a estruturação das ofertas de aula e cálculos de 
horário.

➢ Para realizar essas configurações, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Administração do Sistema → Administração 
→ Administração → Horários das Turmas



Horários das Turmas
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Horários das Turmas



Agenda
➢ Dia 1 - Perfis dos usuários e carga inicial do sistema;

➢ Dia 2 - Cadastro, estruturação dos cursos e identificação dos 
coordenadores;

➢ Dia 3 - Cadastro dos discentes ingressantes, oferta de turmas e 
matrícula; e

➢ Dia 4 - Ambiente virtual de ensino e aprendizagem (Turma 
Virtual), conclusão do programa e emissão de documentos.



Estruturação de Curso
➢ Cadastro dos Cursos

➢ Nesta operação, o usuário poderá cadastrar os cursos de Graduação da 
instituição.

➢ Para realizar essas configurações, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → CDP → Curso → Cadastrar



Cadastro de Curso
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Estruturação de Curso
➢ Cadastro das Matrizes Curriculares

➢ A matriz curricular de um curso de graduação é a combinação do 
turno, modalidade, habilitação e ênfase, podendo possuir mais de uma 
estrutura curricular. Uma matriz pode ou não ter habilitação ou ênfase.

➢ Para realizar essas configurações, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → CDP → Matriz Curricular → 
Cadastrar



Cadastro das Matrizes Curriculares
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Estruturação de Curso
➢ Cadastro dos Componentes Curriculares

➢ Nesta operação, o usuário poderá cadastrar os componentes 
curriculares que irão compor a oferta dos cursos.

➢ Para realizar essas configurações, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → CDP→ Componentes 
Curriculares → Cadastrar



Cadastro dos Componentes Curriculares
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Estruturação de Curso

➢ A estrutura curricular de um curso é a disposição ordenada de 
componentes curriculares que constituem a formação pretendida pelo 
projeto político-pedagógico do curso. Essa estrutura curricular possui 
um núcleo de carga horária e componentes curriculares, obrigatórios 
ou optativos, a serem integralizados pelo aluno para o recebimento do 
grau relativo à formação. Esta operação permite, então, o cadastro de 
uma estrutura curricular para um determinado curso de Graduação. 

➢ Para realizar esta operação, acesse:
➢ SIGAA → Módulos → Graduação → CDP→ Estrutura Curricular → 

Cadastrar



Cadastro das Estruturas Curriculares
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Reconhecimento de Curso

➢ Reconhecimento do Curso

➢ Nesta funcionalidade, o usuário poderá cadastrar o 
reconhecimento legal de curso da Instituição.

➢ Para realizar essa configuração, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → CDP → Reconhecimento → 
Cadastrar



Reconhecimento de Curso
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Coordenador de Curso



Cadastro de Coordenador

➢ Essa funcionalidade permite ao usuário identificar um docente para 
exercer a função de Coordenador ou Vice-Coordenador de um 
determinado curso.

➢ Para realizar essa configuração, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → Administração → 
Coordenadores de Curso → Identificar Coordenador



Identificando um Coordenador de Curso
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Agenda
➢ Dia 1 - Perfis dos usuários e carga inicial do sistema;

➢ Dia 2 - Cadastro, estruturação dos cursos e identificação dos 
coordenadores;

➢ Dia 3 - Cadastro dos discentes ingressantes, oferta de turmas e 
matrícula; e

➢ Dia 4 - Ambiente virtual de ensino e aprendizagem (Turma 
Virtual), conclusão do programa e emissão de documentos.



Cadastro de Discente

➢ Esta funcionalidade permite que seja efetuado o cadastro de discentes 
aos cursos de graduação que estão vinculados na Instituição e que 
ainda não possuem cadastro no sistema. A utilização desta função será 
feita pelos funcionários do DAE (Departamento de Assuntos 
Estudantis).

➢ Para realizar essas configuração, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação → Alunos → Cadastrar Discentes 
→ Cadastrar Discente (www.geradorcpf.com)
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Cadastro de Turma
➢ Uma turma é a oferta de um componente curricular, associado a 

determinado ano semestre, local, horário e docência associada.

➢ Para realizar essa configuração, acesse:

➢ SIGAA → Portais → Portal da Coord. Graduação → Turmas → 
Turma → Criar Turma sem solicitação.



Cadastro de turma sem solicitação
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Cadastro de turma sem solicitação



Plano de Matrículas
➢ Permite ao coordenador cadastrar o plano de matrícula de 

ingressantes para um determinado ano semestre. 

➢ Para realizar essa operação, acesse: 

➢ SIGAA → Portais → Portal da Coord. Graduação → Matrículas → 
Alunos Ingressantes → Plano de Matrículas → Gerenciar Plano de 
Matrículas



Plano de Matrículas
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Matrícula de Aluno Ingressante
➢ Alunos ingressantes não podem realizar sua matrícula online. Para se 

matricularem no 1º período, devem dirigir-se à coordenação do curso 
para que o coordenador realize a matrícula.

➢ Para realizar essas configurações, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Portal Coord. Graduação → Matrículas → 
Matricular Aluno Ingressante



Matrícula de Aluno Ingressante
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Matrícula de Aluno Ingressante



Matrícula Compulsória

➢ Esta operação permite ao usuário do Departamento de Administração 
Escolar (DAE) matricular compulsoriamente discentes.

➢ Para realizar essa operação, acesse:

➢ SIGAA → Módulos → Graduação > Matrículas e Programas > 
Matrícula > Matrícula Compulsória



Matrícula Compulsória
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ENADE
➢ Permite que o usuário do DAE - Departamento de Administração 

Estudantil - cadastre as possíveis participações que o discente pode ter 
no ENADE

➢ Para realizar esta operação, acesse: 

➢ SIGAA → Graduação → Alunos  → ENADE → Listar/Cadastrar 
Participações no ENADE



ENADE



ENADE



ENADE



ENADE



ENADE



ENADE



ENADE



ENADE
➢ Permite que o usuário do DAE - Departamento de Administração 

Estudantil - cadastre participações do discente no ENADE.

➢ Para realizar esta operação, acesse: 

➢ SIGAA → Graduação → Alunos  → ENADE → Editar Participação 
do Discente no ENADE.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
➢ Permite ao coordenador de curso graduação matricular o discente na 

atividade específica de trabalho de conclusão de curso.

➢ Para realizar esta operação, acesse:

➢ SIGAA → Portal da Coord. Graduação → Atividades  → Atividades 
Específicas → Matricular.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
➢ Permite ao coordenador de curso graduação consolidar a matrícula do 

trabalho de conclusão de curso para o discente.

➢ Para realizar esta operação, acesse:

➢ SIGAA → Portal da Coord. Graduação → Atividades  → Atividades 
Específicas → Consolidar.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)



Agenda
➢ Dia 1 - Perfis dos usuários e carga inicial do sistema;

➢ Dia 2 - Cadastro, estruturação dos cursos e identificação dos 
coordenadores;

➢ Dia 3 - Cadastro dos discentes ingressantes, oferta de turmas e 
matrícula; e

➢ Dia 4 - Ambiente virtual de ensino e aprendizagem (Turma 
Virtual), conclusão do programa e emissão de documentos.



Docente



Plano de Curso, Frequência e Consolidação de Turma
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Frequência
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Consolidação de Turma
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Discente

Auto cadastro e Emissão de Documentos



Auto cadastro
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Emissão de Documentos
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Agenda
➢ Dia 1 - Perfis dos usuários e carga inicial do sistema;

➢ Dia 2 - Cadastro, estruturação dos cursos e identificação dos 
coordenadores;

➢ Dia 3 - Cadastro dos discentes ingressantes, oferta de turmas e 
matrícula; e

➢ Dia 4 - Ambiente virtual de ensino e aprendizagem (Turma 
Virtual), conclusão do programa e emissão de documentos.



Dúvidas?



Obrigado!

                        ramon.rodrigues@esig.com.br
                       
                            www.esig.com.br

mailto:contato@esig.com.br
http://www.esig.com.br

