TUTORIAL PARA CADASTRO DO
MÓDULO GRADUAÇÃO:
O Módulo Graduação permite vincular ao sistema alunos dos Cursos Superiores de
Graduação em Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado.
Para uma melhor usabilidade, o sistema SIGAA recomenda o uso do navegador:
Mozilla Firefox. E na emissão de relatórios e documentos é necessário o Adobe Reader.

Figura. 01 (Tela de login; USUÁRIO: (CPF) SENHA: (DT Nasc.))

Figura. 02 (Selecione o Vínculo de acesso)
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Figura. 03 (Selecione o Módulo)

Figura. 04 (Selecione o Módulo Graduação)

Este módulo divide-se em sete guias: ALUNOS, MATRÍCULAS E PROGRAMAS,
ADMINISTRAÇÃO, CONSULTAS, RELATÓRIOS, DDP OU DTI E RELATÓRIOS DDP
OU DTI.
OU

OU

Figura. 05 (Tela Geral Módulo Graduação)
Segue o fluxo de execução das atividades no Módulo Graduação:

OBSERVAÇÃO:
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Para o Módulo Graduação, assim como os outros níveis de ensino, há um módulo
para efetuar o cadastro e a gestão das informações, como: Parâmetros do Sistema,
Calendário Acadêmico e horário. Este Módulo se chama Administração do Sistema.
O principal fator é que no Módulo Graduação não há a funcionalidade “Horário de
Turmas”, assim, vamos ver no Módulo Administração do Sistema como funciona.
Para acesso clique no Módulo:

Figura. 06 (Selecione o Módulo Administração do Sistema)

Horários:
Esta funcionalidade permitirá ao gestor de ensino Graduação fazer cadastros
de horários de aula para o Ensino Graduação. Além disso, o usuário poderá
estabelecer horários para cada turno que desejar, seja manhã, tarde ou noite.
● Acessar os Horários de Turmas do Módulo Administração do Sistema, que está
localizado na guia Administração —> Administração.
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Figura. 07 (Horário de Turmas do Módulo Administração do Sistema)

Figura. 08 (Definir Horários)

Parâmetros Acadêmicos
Esta funcionalidade permite que seja realizado o cadastro dos parâmetros
acadêmicos

que

irão

fundamentar

a

execução

das

disciplinas

e

atividades

acadêmicas. Para realizar esta operação
● Acessar os Parâmetros Acadêmicos do Módulo Graduação, que está localizado na
guia Administração —> Administração —> Parâmetros do Sistema.
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Figura. 09 (Parâmetros do Módulo Administração do Sistema)

Unidade Responsável

Figura. 10 (Definir Unidade Responsável e Nível de Ensino)
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Figura. 11 (Definir Parâmetros)

Calendário acadêmico:
Esta funcionalidade permite que seja realizado o cadastro do Calendário
acadêmico que irão fundamentar a execução das disciplinas e atividades acadêmicas.
Para realizar esta operação
● Acessar os Parâmetros Acadêmicos do Módulo Graduação, que está localizado na
guia Administração —> Administração —> Calendário Acadêmico.
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Figura. 12 (Calendário Acadêmico do Módulo Administração do Sistema)

Unidade Responsável

Figura. 13 (Definir Unidade Responsável e Nível de Ensino)
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Figura. 14 (Cadastrar Calendário Acadêmico)
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Acessando o Módulo Graduação:
Cadastro de Cursos:
Esta funcionalidade permite cadastrar e alterar cursos. Para realizar esta operação
● Acessar o Cadastro de Curso, que está localizado na guia DTI ou DDP —> Curso
—> Cadastrar.

3.1

Cadastrar:

No item Cadastrar, o sistema possibilita a ENTRADA dos dados Cadastrais nos
respectivos campos. http://goo.gl/5dfnLu

§1

§2

§3
§4

Figura. 15 (Cadastrar Curso)
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§1 – “Tipo de Ciclo de Formação”: podem adotar o modelo de formação em ciclo
único ou de formação em dois ciclos;


Os cursos de formação em ciclo único e de segundo ciclo proporcionam formação
específica em seu campo do conhecimento.



Os cursos de primeiro ciclo proporcionam formação geral não profissionalizante,
opcionalmente complementada por ênfases preparatórias para ingresso em cursos de
segundo ciclo.



Os cursos de segundo ciclo recebem, prioritariamente, alunos já graduados em cursos
de primeiro ciclo.

§2 – “Unidade Responsável”: Unidade da Instituição responsável pelo curso de
graduação.

§3 – “Unidade da Coordenação”: Coordenação que será responsável diretamente pelo
curso.

§4 – “Coordenador Pode Matricular Discente”: Marque esta opção caso seja possível
que o coordenador realize matrícula em componentes de alunos do curso.
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Figura. 15 (Cadastrar Curso (Continuação))
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Cadastrar Habilitação:
Esta funcionalidade permitirá ao usuário cadastrar uma habilitação para os cursos
de Graduação, quando houver.
Habilitação é uma especificação de conteúdo associada a uma determinada
modalidade de um curso de graduação, composta de um conjunto de componentes
curriculares obrigatórios e optativos, sendo obrigatório seu registro no histórico escolar e
diploma do aluno. Não há limite para a quantidade de habilitações associadas a uma
modalidade de curso de graduação, podendo haver modalidade sem nenhuma habilitação
associada.

Figura. 16 (Cadastrar Habilitação)

Cadastrar Ênfase:
Esta funcionalidade permitirá ao usuário cadastrar um ênfase para os cursos de
Graduação, quando houver.
Ênfase

é

uma

especificação

de

conteúdo

associada

a

uma

determinada

modalidade de um curso de graduação, destinada a aprofundar a formação do egresso
em uma sub-área específica do conhecimento ou a permitir uma transição curricular
adequada de um curso de primeiro ciclo para um curso de segundo ciclo.
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Figura. 17 (Cadastrar Ênfase)

Cadastrar Componente Curricular:
Esta funcionalidade permitirá ao usuário cadastrar um Componente Curricular em
um curso de Ensino Graduação.

Figura. 18 (Escolha o Tipo do Componente)
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Carga horária definida em Crédito.

Conforme a escolha do tipo de
Componente, os itens ao lado
assumem a configuração
padrão (default).

Figura. 19 (Cadastro do Componente Curricular)

O campo “Código” é alfanumérico e a padronização do código será definida pela
reitoria da IFF.
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Cadastrar Matriz Curricular:
Esta funcionalidade permitirá ao usuário cadastrar uma Matriz Curricular:

Figura. 20 (Cadastro de Matriz Curricular)

Cadastrar Estrutura Curricular:
Esta funcionalidade permite, ao gestor do ensino Graduação, cadastrar uma nova
estrutura curricular para os cursos existentes na sua unidade.

15

Ao escolher este item, a próxima tela será
para escolher currículo de outro curso.
Assim, ocorrerá o aproveitamento de
componentes curriculares constantes na
estrutura curricular de outro curso.

Figura. 21 (Cadastro da Estrutura Curricular)
Caso marcar “Aproveitar Componentes de Outro Currículo”, a próxima tela:

16

Caso não marcar “Aproveitar Componentes de Outro Currículo”, a próxima tela:

Figura. 22 (Acrescentando Componentes Curriculares na Estrutura)
Neste caso é só ir acrescentando os componentes curriculares na Estrutura, escolhendo a
guia do semestre conforme indicado acima.

17

