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Rio Branco-AC, 15 de Novembro de 2017.

Ao grupo: DIRETORES ENSINO IFAC, DIRETORES GERAIS IFAC.

Título: Acesso ao SIGA - perfis

Aos Diretores Gerais,
Aos Diretores de Ensino,
Prezados Diretores Gerais,
O SIGA-A possui 23 módulos e 12 portais. Os portais têm como objetivo atender um perfil
específico de atuação no sistema, assim temos os seguintes portais: Diretor de Ensino,
Coordenadores de Curso (técnico, graduação, lato sensu, stricto sensu), Coordenador de Polo,
Tutor, Portal do Familiar, Portal da Reitoria e Relatórios de Gestão. Por meio dos Portais os
profissionais conseguem realizar todas as ações autorizadas para sua função. Temos constatado
que o acesso ao módulo graduação e ao portal tem trazido muitos transtornos e dificuldades no
gerenciamento das informações no sistema.
Esses portais são de acesso, exclusivo, dos profissionais que respondem por estas ações. Assim,
a partir de estudos e discussões sobre o funcionamento do SIGA-A, foram definidas as seguintes
linhas de atuação e atribuição de perfis:
1. Portal de Coordenador de Curso: acesso, exclusivo, dos Coordenadores de Curso,
conforme seu nível de curso. O acesso dos coordenadores será efetivado pelo Diretor de Ensino,
por meio do Módulo Graduação: Administração > Indicar Coordenadores ou Portal do Diretor >
Administração > Manutenção de Coordenadores > Graduação > Identificar Coordenador de
Curso.
2. Portal do Diretor de Ensino: acesso exclusivo, dos Diretores e seus substitutos.
3. Módulo Graduação:
Neste módulo existem seis (6) perfis que podem ser atribuídos. Estes perfis serão alocados a
equipe da DIREN, COTEP, REGISTRO ESCOLAR, assim definidos:
Perfil

Atribuição

DAE
Registro Escolar
CDP
Equipe da DIREN* e COTEP
ADM.DAE
Diretor de Ensino e equipe DIREN
Coord. única
Equipe DIREN
Gestor probasica
Equipe DIREN
*Equipe DIREN – neste contexto significa os servidores que atuam diretamente com
o(a) Diretor(a) de Ensino
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4. Módulo Médio Técnico: possui apenas um tipo de perfil de gestor.
Informamos que na reunião com Diretores de Ensino a realizar-se nos dias 05 e 06 de dezembro,
teremos um tempo destinado a discussão do SIGA-A na perspectiva do papel do Diretor de
Ensino.
Informamos ainda todos os acessos de coordenadores ao módulo graduação serão restringidos
conforme listados acima, na próxima semana.
Recomendamos aos Diretores que solicitem a DSGTI o acesso das suas equipes conforme o perfil
estabelecido.
Cordialmente,
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MARIA LUCILENE BELMIRO DE MELO ACACIO
PRO-REITOR - TITULAR

Matrícula: 1876444
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