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Introdução 

Em setembro de 2017, foi assinado o Termo de Cooperação (TED) entre a Universidade de 

Brasília – UnB e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN com o objetivo de 

permitir a transferência tecnológica dos Sistemas Integrados de Gestão – SIG (Sistema 

Integrado de Administração e Comunicação – SIGAdmin; Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos – SIGRH; Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – 

SIPAC e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA). 

 

Objetivo 

Este documento busca auxiliar e servir como um guia na realização dos procedimentos do 

Portal do Coordenador de Curso Lato Sensu, da Universidade de Brasília, englobados no novo 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA. 

 

Termos e Definições (Glossário)  

Termo Definição 

Sistema 
SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas 

Módulo Lato Sensu 

Usuários 

Coordenador de Curso 

Coordenador Adjunto 

Secretário da Coordenação de Curso 

Perfil 

Coordenador de Curso 

Coordenador Adjunto 

Secretário da Coordenação de Curso 
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Diferenças entre o Coordenador e o Secretário de Curso Lato Sensu 

O perfil de Coordenador de Curso Lato Sensu habilita o usuário a realizar operações de 

coordenação de curso Lato Sensu, tais como a gestão de processos seletivos, criação de turma 

e a matrícula de discentes. 

Existe também a presença do Coordenador Adjunto que, assim como o Coordenador de 

Curso, é de preenchimento obrigatório durante o cadastro de uma proposta de curso Lato 

Sensu por um docente. 

Por fim, também é possível inserir na proposta de curso, de forma facultativa, a presença do 

Secretário de Curso. O sistema permitirá a inserção de vários usuários como secretários de 

curso Lato Sensu. 

Os perfis de Coordenador de Curso Lato Sensu e Secretário de Curso Lato Sensu 

possuem praticamente as mesmas atribuições, com exceção das funcionalidades abaixo, 

presentes no menu Curso no Portal do Coordenador Lato Sensu, visíveis apenas para o 

Coordenador de Curso: 

• Identificar Secretário; 

• Substituir Secretário; 

• Submeter Relatório Final. 

Segue abaixo a visualização do Coordenador de Curso em relação ao curso de Engenharia 

de Software através do Portal da Coordenação Lato Sensu: 
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Segue abaixo a visualização do Secretário de Curso em relação ao curso de Engenharia de 

Software através do Portal da Coordenação Lato Sensu: 
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Aba Cadastro 

Nesta aba, o coordenador poderá realizar as seguintes operações: gerenciar processos seletivos 

Lato Sensu, ofertar vagas em cursos e cadastrar programa de componente. 

 

Processos Seletivos - Gerenciar Processos Seletivos 

Esta funcionalidade permitirá que o docente Coordenador de Curso Lato Sensu de 

Especialização, que teve a sua proposta de curso submetida e aprovada, possa gerenciar as 

próximas etapas de realização do processo seletivo Lato Sensu. 

O processo seletivo será publicado na página pública do SIGAA, permitindo que os candidatos 

tenham acesso à realização das inscrições. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Cadastro → Processos Seletivos → Gerenciar Processos Seletivos. 

 

O sistema apresentará uma lista dos processos seletivos do ano vigente já cadastrados pelo 

coordenador, conforme demonstrado abaixo: 
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Caso queira buscar por processos seletivos de anos anteriores, basta informar o ano desejado 

no campo Ano, clicando em seguida no botão Buscar, conforme demonstrado abaixo: 

 

Cadastrar Novo Processo Seletivo 

Na tela de listagem dos processos seletivos, o sistema apresentará um link que permitirá o 

cadastro de um processo seletivo. Para realizar o cadastro, clique no link mencionado, 

conforme a imagem destacada abaixo: 

 

O sistema apresentará a tela abaixo para preenchimento dos dados do processo seletivo. 
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Campo 'Possui Taxa de Inscrição' 

Caso o processo seletivo possua taxa de inscrição, selecione Sim no seu respectivo campo 

destacado abaixo: 
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O sistema solicitará o preenchimento de alguns dados para a emissão da GRU Cobrança, tais 

como: o valor da taxa de inscrição, o número de parcelas, a data de vencimento do boleto e 

um campo para inserir algumas instruções para a GRU. 

Atenção: Caso a taxa de inscrição não tenha sido prevista na proposta de curso Lato Sensu, o 

sistema exibirá a seguinte mensagem abaixo: 

 

Após o preenchimento dos dados necessários, clique em Avançar. 

Na tela seguinte, selecione o curso para o qual o processo seletivo será destinado. Informe 

também um questionário a ser apresentado ao candidato, caso necessário. Por fim, indique o 

número de vagas do processo seletivo. Ao final, clique no botão Adicionar à lista, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

O sistema adicionará os dados informados na listagem de cursos do processo seletivo. Por 

fim, clique em Salvar e Submeter, conforme indicado abaixo: 
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso no topo da tela. Na listagem de processos 

seletivos, será possível visualizar que o processo seletivo criado está com o status 

PENDENTE DE APROVAÇÃO, conforme demonstrado abaixo: 

 

Gerenciar Inscrições 

Na tela de listagem dos processos seletivos, será possível acessar uma funcionalidade que 

permitirá realizar a gestão dos candidatos inscritos em um processo seletivo Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Cadastro → Processos Seletivos → Gerenciar Processos Seletivos → Gerenciar 

Inscrições. 
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O sistema exibirá uma listagem dos candidatos que se inscreveram para o processo seletivo. 

Todas as inscrições que ainda não foram apreciadas pelo coordenador, estarão com o status 

INSCRIÇÃO SUBMETIDA, conforme demonstrado abaixo: 

 

Cadastrar Candidato 

Para cadastrar um candidato, criando o vínculo de discente Lato Sensu, altere o seu status para 

CANDIDATO APROVADO. O sistema habilitará o ícone Cadastrar Discente, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

O sistema exibirá inicialmente um formulário para realizar o cadastro dos dados pessoais do 

discente. Após o preenchimento, clique em Próximo Passo. 
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Na tela seguinte, será solicitado o cadastro de alguns dados complementares. Após o 

preenchimento, clique em Próximo Passo. 
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Na tela seguinte, será solicitado o cadastro dos dados acadêmicos, como também, a inclusão 

dos documentos digitalizados exigidos no processo seletivo. Após o preenchimento, clique 

em Próximo Passo. 

 

Na tela seguinte, será solicitado alguns dados relacionados ao processo seletivo. Após o 

preenchimento, clique em Próximo. 

 

Na tela seguinte, o sistema exibirá um resumo dos dados preenchidos. Após a verificação, 

clique em Confirmar. 
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso do cadastro do discente, informando a sua 

matrícula, conforme demonstrado abaixo: 

 

Uma vez que o candidato tenha sido cadastro, gerando o seu vínculo de discente com 

matrícula, o sistema bloqueará, na listagem de candidatos do processo seletivo, o campo status 

para o coordenador, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Processos Seletivos - Questionários para Processos Seletivos 

Esta funcionalidade permitirá que o Coordenador possa cadastrar, visualizar, alterar e inativar 

questionários aplicáveis aos candidatos de processo seletivo Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Cadastro → Processos Seletivos → Questionários para Processos Seletivos. 

 

O sistema exibirá uma listagem dos questionários cadastrados pelo coordenador, conforme 

demonstrado abaixo: 
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Cadastrar Novo Questionário 

Na tela de listagem dos questionários, o sistema apresentará um link que permitirá o cadastro 

de um questionário. Para realizar o cadastro, clique no link mencionado, conforme a imagem 

destacada abaixo: 

 

O sistema solicitará um nome para o questionário. Faça o preenchimento e clique no botão 

Avançar. 

 

Na tela seguinte, escolha o tipo de pergunta apropriado. Esse campo oferecerá alternativas de 

como o usuário poderá responder à pergunta realizada. Por exemplo, ao selecionar a opção 

VERDADEIRO OU FALSO, o sistema apresentará duas alternativas para quem for 

responder o questionário. 

Em seguida, escreva a pergunta a ser respondida e, por fim, neste caso, marque se a pergunta 

será de preenchimento obrigatório. 
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Clique em Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no questionário que está 

sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, informando que a pergunta foi adicionada ao 

questionário. Ao mesmo tempo, o campo Pergunta ficará vazio para o preenchimento de uma 

nova pergunta ao questionário. Após adicionar todas as perguntas desejadas, clique em 

Resumo do Questionário, conforme demonstrado abaixo: 

 

O sistema exibirá um resumo de todas as perguntas adicionadas no passo anterior. Para 

finalizar o cadastro do questionário, clique em Cadastrar Questionário, conforme 

demonstrado abaixo: 
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, informando que o questionário foi cadastrado. 

Para confirmar, basta visualizar o novo questionário na listagem dos questionários salvos no 

sistema. 

 

Oferta de Vagas no Curso 

Esta funcionalidade permitirá que o Coordenador possa indicar o número de vagas ofertadas 

em cada período do ano. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Cadastro → Oferta de Vagas no Curso. 

 

O sistema exibirá os campos para preenchimento das ofertas de curso de acordo com o ano 

base indicado, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Para realizar a oferta, selecione o campo Ano desejado, preencha o total de vagas para cada 

período e, por fim, clique no botão Atualizar. 

O sistema realizará o cadastro das ofertas, apresentando uma mensagem de sucesso no topo 

da tela, conforme demonstrado abaixo: 

 

Cadastrar Programa de Componente 

Esta funcionalidade é utilizada para realizar o cadastro e a alteração do programa de um 

componente curricular. Os componentes curriculares correspondem a matéria ou disciplina 

acadêmica que compõe a grade curricular de um determinado curso ou nível de ensino. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Cadastro → Cadastrar Programa de Componente. 
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O sistema exibirá inicialmente alguns campos de filtragem para a realização de uma busca 

pelos componentes curriculares. Informe algum campo e clique em Buscar. 

 

O sistema exibirá uma listagem com os componentes curriculares encontrados, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Para cadastrar um programa, clique no ícone Cadastrar Programa ( ), conforme indicado 

na imagem abaixo: 

 

O sistema apresentará uma tela para preenchimento dos objetivos e conteúdo do programa, e 

inclusão das referências para materiais que auxiliarão os alunos no aprendizado do conteúdo 

a ser ministrado. 
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Faça o preenchimento dos campos necessários e clique no botão Cadastrar, conforme 

indicado na imagem abaixo: 

 

O sistema apresentará a mensagem abaixo: 

 

Veja que, após o cadastro do programa, o sistema exibirá na listagem de componentes 

curriculares o período do programa cadastrado, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Histórico Programa Existente 

Esta funcionalidade permite visualizar o histórico dos programas cadastrados para um 

componente curricular. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Cadastro → Cadastrar Programa de Componente → Histórico Programa 

Existente. 

 

O sistema exibirá a listagem dos programas cadastrados para o componente selecionado, 

conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Aba Matrículas 

Nesta aba, o coordenador poderá efetuar a matrícula de discentes em turmas Lato Sensu, como 

também, alterar o status dessas matrículas. 

 

Efetuar Matrícula em Turma 

Permite ao coordenador efetuar a matrícula de discentes em turmas Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Matrículas → Efetuar Matrícula em Turma. 

 

O sistema apresentará duas opções para efetuar matrículas, conforme demonstrado abaixo: 

 

Caso o coordenador clique na opção “Matricular um Aluno em uma Turma”, o sistema 

apresentará uma tela solicitando a busca pelo discente desejado. 
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Após a realização da busca e a seleção do discente desejado, o coordenador deverá confirmar 

a matrícula do discente clicando no botão Confirmar, conforme demonstrado abaixo: 

 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, possibilitando gerar um atestado de 

matrícula. Para isso, basta clicar no botão Gerar Atestado, conforme indicado abaixo: 

 

O sistema apresentará uma tela contendo o Atestado de Matrícula, conforme demonstrado 

na imagem abaixo: 



 
  

25 

 

Voltando às opções para efetuar matrícula, o coordenador poderá optar também pela opção 

“Matricular uma Turma de Entrada em uma Turma”, em que o sistema apresentará a tela 

abaixo solicitando os dados da turma de entrada desejada: 

 

Após a seleção dos dados desejados, clique em Buscar. O sistema apresentará uma lista com 

todos os discentes cadastrados na turma de entrada escolhida, conforme demonstrado abaixo: 
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Escolha os discentes e clique no botão Matricula Discentes, conforme indicado abaixo: 

 

O sistema apresentará uma tela de confirmação para verificar se foram selecionados os 

discentes corretos para a turma desejada. Por fim, clique no botão Confirmar. 

 

O sistema apresentará a mensagem de sucesso abaixo: 

 

Alterar Status de Matrículas em Turmas 

Permite ao coordenador alterar a situação da matrícula dos discentes nas turmas matriculadas. 
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Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Matrículas → Alterar Status de Matrículas em Turmas. 

 

O sistema solicitará a realização de uma busca pelo discente procurado, mostrando a tela 

abaixo com os resultados encontrados: 

 

Escolha o discente desejado clicando no ícone Selecionar Discente ( ), conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Após a seleção do discente, informe o componente curricular a ser alterada a matrícula. Em 

seguida, clique em Próximo Passo, conforme indicado abaixo: 
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O sistema solicitará o novo status da matrícula, sendo necessária uma descrição dessa 

alteração, como também, realizar a confirmação da senha do coordenador logado. 

Por fim, clique no botão Confirmar, conforme indicado abaixo: 

 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Aba Curso 

Nesta aba, o coordenador poderá visualizar a proposta de curso, atualizar o secretário do curso, 

cadastrar turma de entrada e submeter o relatório final. 

 

Visualizar Proposta 

Permite ao coordenador visualizar a proposta de curso Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Curso → Visualizar Proposta. 

 

O sistema exibirá um resumo de todos os dados da proposta de curso, incluindo dados da 

coordenação, corpo docente e disciplinas a serem ministradas no curso, conforme 

demonstrado na imagem abaixo: 
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Identificar Secretário 

Permite ao coordenador vincular um servidor como secretário em um curso Lato Sensu que 

esteja sob a sua coordenação. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Curso → Identificar Secretário. 

 

O sistema solicitará a identificação do usuário e do curso a ser vinculado como secretário. Em 

seguida, clique no botão Confirmar, conforme indicado abaixo: 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Substituir Secretário 

Permite ao coordenador substituir a vinculação de secretário em um curso Lato Sensu que 

esteja sob a sua coordenação. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Curso → Substituir Secretário. 
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O sistema solicitará primeiramente a identificação do curso. Em seguida, selecione o 

secretário a ser substituído, informando a data fim de sua vigência. Logo abaixo, informe o 

novo secretário a ser vinculado ao curso. 

Por fim, clique no botão Confirmar, conforme a imagem abaixo: 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Cadastrar Turmas De Entrada 

Permite ao coordenador realizar o cadastro das turmas de entrada. 

As turmas de entrada são utilizadas para agrupar um conjunto de alunos que ingressam no 

curso em um mesmo momento. O coordenador pode distribuir o total de vagas do seu curso 

em várias turmas de entrada, de acordo com a maneira quem melhor desejar organizar o seu 

curso. Ao cadastrar um aluno, ele deve informar a qual turma de entrada este pertence, 

portanto, é obrigatório cadastrar pelo menos uma turma de entrada para o curso. 
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Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Curso → Cadastrar Turmas De Entrada. 

 

O sistema solicitará o preenchimento de alguns dados necessários para a criação da turma de 

entrada. Ao final, clique em Cadastrar, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

O sistema mostrará uma mensagem de sucesso, mostrando a turma de entrada em uma 

listagem logo abaixo do formulário de cadastro, conforme a imagem a seguir: 



 
  

34 

 

Submeter Relatório Final 

Permite ao coordenador efetuar a submissão de um relatório final ao Gestor Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Curso → Submeter Relatório Final. 

 

O sistema exibirá um relatório contendo alguns campos a serem preenchidos pelo 

coordenador. Ao término, clique no botão Resumo, conforme a imagem abaixo: 



 
  

35 
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Em seguida, o sistema exibirá um resumo do relatório final de curso Lato Sensu. Caso o 

coordenador precise incluir alguma informação importante no relatório, basta utilizar o campo 

Parecer para inserir os dados necessários. 

Por fim, clique no botão Submeter Relatório, conforme indicado na imagem abaixo: 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Aba Aluno 

Nesta aba, o coordenador poderá administrar um conjunto de funcionalidades relacionadas 

aos alunos Lato Sensu. 

 

Atualizar Dados Pessoais 

Permite ao coordenador atualizar os dados pessoais do discente Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Atualizar Dados Pessoais. 

 

O sistema exibirá uma listagem de todos os alunos matriculados no curso, conforme destacado 

abaixo: 



 
  

38 

 

Repare que o curso estará fixo, permitindo que o coordenador visualize apenas os discentes 

matriculados no curso no qual coordena. 

Utilize os ícones ao final de cada registro de discente para realizar os seguintes ajustes: 

• Atualizar Dados Pessoais ( ) 

• Atualizar Dados Acadêmicos ( ) 

• Remover Discente ( ) 

Emitir Atestado de Matrícula 

Permite ao coordenador emitir um atestado de matrícula de um discente Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Emitir Atestado de Matrícula. 

 

O sistema exibirá uma tela de pesquisa, permitindo que o coordenador possa buscar pelo 

discente entre todos os cursos nos quais atue em sua coordenação. 
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema 

exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a emissão do atestado, 

clique no ícone Selecionar Discente ( ), ao lado da coluna Status, conforme demonstrado 

na imagem abaixo: 

 

O sistema carregará uma página contendo o Atestado de Matrícula, conforme demonstrado 

abaixo: 
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Emitir Histórico 

Permite ao coordenador emitir o histórico do discente Lato Sensu. 
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Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Emitir Histórico. 

 

O sistema exibirá uma tela de pesquisa, permitindo que o coordenador possa buscar pelo 

discente entre todos os cursos nos quais atue em sua coordenação. 

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema 

exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a emissão do histórico, 

clique no ícone Selecionar Discente ( ), ao lado da coluna Status, conforme demonstrado 

na imagem abaixo: 

 

O sistema fará o download de um arquivo em PDF contendo o histórico do discente, conforme 

demonstrado abaixo: 
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Notas - Consolidar Notas de Turmas 

Permite ao coordenador consolidar as notas de uma turma Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Notas → Consolidar Notas de Turmas. 

 

O sistema exibirá uma relação das turmas vinculadas ao curso que o coordenador poderá 

realizar o cadastro das notas. Para isso, selecione a turma desejada clicando no ícone Inserir 

Notas ( ), conforme indicado na imagem abaixo: 

 

O sistema exibirá uma listagem dos discentes matriculados na turma selecionada, conforme 

demonstrado na imagem abaixo: 
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No campo Resultado, o coordenador poderá selecionar a menção final do discente, podendo 

ser: SR, II, MI, MM, MS ou SS. 

No campo Faltas Calculadas, o sistema contabilizará o total de faltas registradas pelo docente 

no decorrer do período letivo da turma. Esse campo não permite alterações, ou seja, trata-se 

de um campo bloqueado, pois apenas exibe o resultado das faltas cadastradas na lista de 

frequência pelo docente na Turma Virtual. 

No campo Faltas, o sistema registrará as faltas que de fato serão consolidadas no histórico do 

discente. Clique no ícone  para transferir as faltas calculadas da lista de frequência (campo 

Faltas Calculadas) para o campo Faltas. Entretanto, caso as faltas não tenham sido 

registradas na lista de frequência no Ambiente Virtual, o coordenador poderá inserir 

diretamente neste campo o total de faltas registradas para cada discente. 

Uma vez inseridas as notas e registradas as faltas dos discentes, o coordenador poderá clicar 

no ícone  para salvar as notas dos alunos sem consolidar a turma. O sistema exibirá 

uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Caso deseje finalizar a consolidação, clique no ícone . 

O sistema exibirá uma tela pedindo a confirmação da senha do usuário logado. Após a 

confirmação da senha, clique em Finalizar (Consolidar), conforme demonstrado abaixo: 

 

O sistema exibirá uma tela confirmando a consolidação das notas. 

 

Notas - Retificar Consolidação de Turma 

Permite ao coordenador retificar a consolidação das notas de uma turma Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Notas → Retificar Consolidação de Turma. 
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O sistema exibirá uma tela de pesquisa, permitindo que o coordenador possa buscar pelo 

discente entre todos os cursos nos quais atue em sua coordenação. 

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema 

exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a retificação, clique no 

ícone Selecionar Discente ( ), ao lado da coluna Status, conforme demonstrado na imagem 

abaixo: 

 

O sistema mostrará uma lista contendo os componentes curriculares consolidados do discente 

selecionado. Selecione o componente curricular desejado clicando no ícone Selecionar 

Matrícula ( ), ao lado da coluna Conceito, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Na próxima tela, informe os novos valores para os campos Conceito Final e Faltas. Em 

seguida, clique no botão Próximo Passo, conforme indicado na imagem abaixo: 

 

O sistema exibirá uma última tela para confirmação dos novos dados. Para finalizar, clique no 

botão Confirmar Retificação, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Notas - Consolidação Individual 

Permite ao coordenador realizar a consolidação individual das notas de um discente Lato 

Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Notas → Consolidação Individual. 
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O sistema exibirá uma tela de pesquisa, permitindo que o coordenador possa buscar pelo 

discente entre todos os cursos nos quais atue em sua coordenação. 

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema 

exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a consolidação individual, 

clique no ícone Selecionar Discente ( ), ao lado da coluna Status, conforme demonstrado 

na imagem abaixo: 

 

O sistema listará as turmas nas quais o discente está matriculado. Selecione a turma desejada 

clicando no ícone Selecionar Turma ( ), ao lado da coluna Status, conforme demonstrado 

na imagem abaixo: 
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Em seguida, informe os dados para a consolidação individual do discente, selecionando o 

Conceito e inserindo o total de Faltas registradas. Logo abaixo, informe a senha do usuário 

logado para o sistema realizar uma validação de autenticação. 

Por fim, clique no botão Consolidar Individual, conforme indicado na imagem abaixo: 

 

O sistema exibirá a mensagem de sucesso abaixo: 

 

Transferência de Alunos Entre Turmas 

Permite ao coordenador realizar a transferência de alunos entre turmas Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Transferência de Alunos Entre Turmas. 
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O sistema exibirá uma relação dos componentes curriculares existentes para o curso no qual 

o coordenador faça parte da coordenação. Selecione o componente curricular desejado e clique 

no botão Buscar, conforme indicado na imagem abaixo: 

 

O sistema listará as turmas relacionadas ao componente curricular pesquisado. No exemplo 

demonstrado acima, foram encontradas duas turmas, cada uma com um aluno matriculado. 

Para realizar a transferência do aluno da Turma 1 para a Turma 2, clique no ícone Selecionar 

Turma ( ), ao lado da coluna Capacidade, conforme indicado na imagem acima. 

O sistema mostrará uma tela para seleção da turma de destino. Para isso, clique no ícone 

Selecionar Turma ( ), conforme indicado na imagem abaixo: 
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O sistema mostrará uma tela de confirmação com os dados da turma de origem e da turma de 

destino. Para concluir, clique no botão Confirmar Transferência, conforme destacado 

abaixo: 

 

O sistema mostrará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Discente com NEE 

Permite ao coordenador acompanhar as solicitações de apoio à PPNE. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Discente com NEE → Solicitações Enviadas para a PPNE. 

 

O sistema exibirá uma listagem com os discentes que solicitaram apoio. 

 

Cadastrar Trabalho Final de Curso 

Permite ao coordenador cadastrar o Trabalho Final de Curso de um discente Lato Sensu. 

O Trabalho Final de Curso, também conhecido como TCC (de Trabalho de Conclusão de 

Curso), é um tipo específico de atividade realizada pelos alunos da universidade que deve ser 

registrada no seu histórico. Na pós-graduação lato sensu, este é o único tipo de atividade 

cursada pelos alunos, pois todos os outros componentes são do tipo disciplinas. No lato sensu 

não há necessidade, como na graduação, de matricular o aluno na atividade do TCC e 
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consolidar o registro em momentos separados, essas duas operações são realizadas 

simultaneamente. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Cadastrar Trabalho Final de Curso. 

 

O sistema exibirá uma tela de pesquisa, permitindo que o coordenador possa buscar pelo 

discente entre todos os cursos nos quais atue em sua coordenação. 

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema 

exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar o registro do TCC, clique 

no ícone Selecionar Discente ( ), ao lado da coluna Status, conforme destacado na imagem 

abaixo: 
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O sistema solicitará o preenchimento de alguns dados, como o Orientador e o Conceito final 

do trabalho. Ao término, clique no botão Próximo Passo, conforme demonstrado na imagem 

abaixo: 

 

O sistema mostrará uma tela de confirmação dos dados inseridos. Para concluir, clique no 

botão Confirmar, conforme destacado abaixo: 
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Em seguida, o sistema solicitará o preenchimento de alguns dados para registrar o trabalho de 

conclusão de curso na produção intelectual do docente orientador. 

Após o término do preenchimento, clique no botão Cadastrar, conforme demonstrado na 

imagem abaixo: 

 

O sistema mostrará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Alterar Trabalho Final de Curso 

Permite ao coordenador atualizar os dados do trabalho final de um discente Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Aluno → Alterar Trabalho Final de Curso. 

 

O sistema exibirá uma tela de pesquisa, permitindo que o coordenador possa buscar pelo 

discente entre todos os cursos nos quais atue em sua coordenação. 

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema 

exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a atualização do registro 

do TCC, clique no ícone Selecionar Discente ( ), ao lado da coluna Status, conforme 

destacado na imagem abaixo: 

 

O sistema exibirá os dados cadastrados para o TCC do discente selecionado. Faça as devidas 

alterações e clique no botão Próximo Passo, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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O sistema mostrará uma tela de confirmação dos dados atualizados. Para concluir, clique no 

botão Confirmar, conforme destacado abaixo: 

 

Em seguida, o sistema solicitará a atualização dos dados cadastrais de orientação do TCC. 

Após o término das alterações, clique no botão Alterar, conforme demonstrado na imagem 

abaixo: 



 
  

59 

 

O sistema mostrará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Aba Turmas 

Nesta aba, o coordenador poderá consultar, cadastrar, alterar e remover turmas Lato Sensu. 

 

Cadastrar Turma 

Permite ao coordenador cadastrar uma turma Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Turma → Cadastrar Turma. 

 

O sistema exibirá uma lista contendo os componentes curriculares que foram cadastrados na 

proposta de curso. Escolha um componente clicando em Selecionar Componente ( ), ao 

lado da coluna Ativo, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Na tela seguinte, o sistema solicitará o preenchimento de alguns dados da turma. Após o 

preenchimento, clique no botão Próximo Passo. 
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Na próxima tela, na parte superior, o sistema apresentará algumas orientações para a definição 

dos horários da turma, conforme demonstrado abaixo: 

 

Na parte inferior, será solicitada a definição do período da turma, assim como, a definição da 

grade horária. 

Inicialmente, clique no botão Usar o mesmo período da Turma para utilizar o mesmo 

período informado no campo Início - Fim. Em seguida, selecione a grade de horários de 

acordo com o dia da semana e o horário a ser ministrada a aula. Por fim, clique no botão 

Adicionar Horário para cadastrar o período desejado, conforme destacado na imagem 

abaixo: 
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O sistema adicionará o período cadastrado no campo Períodos Adicionados, conforme 

destacado na imagem abaixo. 

Fique atento para o campo Porcentagem de Aulas, que será atualizado de acordo com o total 

de horas registradas nos períodos cadastrados. A porcentagem de aulas ministradas deverá 

estar entre 80% e 120% da porcentagem relativa ao número de aulas definidas pela carga 

horária do componente. 

Após o preenchimento dos campos necessários, clique no botão Próximo Passo.  

 

Na tela seguinte, o sistema solicitará o cadastro do(s) docente(s) responsável(is) pela turma. 

Após o registro, clique no botão Próximo Passo.  
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Por fim, será apresentada uma tela para revisão dos dados inseridos. Para confirmar, clique no 

botão Cadastrar, conforme indicado na imagem abaixo: 

 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Consultar/Alterar/Remover Turma 

Permite ao coordenador consultar, alterar e remover uma turma Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Turma → Consultar/Alterar/Remover Turma. 



 
  

64 

 

O sistema exibirá uma tela de filtragem para a realização da busca pelas turmas desejadas. 

Preencha os campos necessários e clique no botão Buscar. 

 

Logo abaixo, será exibida uma listagem das turmas encontradas. Após encontrar a turma 

desejada, clique no ícone Visualizar Menu ( ), na lateral direita, para exibir um conjunto de 

funcionalidades, conforme destacado na imagem abaixo: 

 

O sistema exibirá algumas funcionalidades a serem realizadas na turma, tais como: Alterar 

Turma, Consolidar Turma, Visualizar o Diário de turma, Lista de Frequência, Listar Alunos, 

Notas dos alunos, entre outras. 

  



 
  

65 

Aba Relatórios 

Nesta aba, o coordenador poderá emitir alguns relatórios Lato Sensu, tais como: Declaração 

de Orientação de Trabalho Final, Relatórios das médias dos alunos, Orientadores de Trabalho 

Final de Curso, Pagamento de Mensalidades e Discentes Ativos no Curso. 

 

Declaração de Orientação de Trabalho Final 

Permite ao coordenador emitir a declaração de orientação de trabalho final de curso. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Declaração de Orientação de Trabalho Final. 

 

O sistema exibirá uma tela contendo todos os docentes que fazem parte do corpo docente do 

curso. Escolha o docente orientador desejado clicando no ícone Selecionar Docente ( ), 

conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Em seguida, o sistema exibirá a listagem de todos os discentes que possuem trabalhos de fim 

de curso cadastrados sob a orientação do docente selecionado. Escolha o discente desejado 

clicando no ícone Selecionar Discente ( ), conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

O sistema emitirá a Declaração de Orientação de Trabalho Final, conforme demonstrado 

na imagem abaixo: 
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Relatório das médias dos alunos 

Permite ao coordenador emitir um relatório das médias dos alunos. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Relatório das médias dos alunos. 
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O sistema emitirá o Relatório das Médias dos Alunos, conforme demonstrado na imagem 

abaixo: 

 

Orientadores de Trabalho Final de Curso 

Permite ao coordenador acessar um relatório dos orientadores de trabalho final de curso. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Orientadores de Trabalho Final de Curso. 

 

O sistema emitirá o relatório Orientadores de Trabalho Final de Curso, conforme 

demonstrado na imagem abaixo: 
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Pagamento de mensalidades 

Permite ao coordenador visualizar o pagamento das mensalidades pelos discentes. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Pagamento de mensalidades. 

 

O sistema emitirá o relatório Lista de Discentes com Mensalidades Pagas, conforme 

demonstrado na imagem abaixo: 
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Discente Ativos no Curso 

Permite ao coordenador visualizar os discentes ativos no curso. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Discente Ativos no Curso. 

 

O sistema fará o download de um arquivo no formato CSV, que poderá ser visualizado por 

um editor de planilhas, como o Excel. 
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Aba Consultas 

Nesta aba, o coordenador poderá consultar pelos componentes curriculares, turmas e cursos 

Lato Sensu. 

 

Componentes Curriculares 

Permite ao coordenador realizar uma consulta pelos componentes curriculares relacionados 

ao curso Lato Sensu no qual coordena. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Componentes Curriculares. 

 

O sistema exibirá uma tela de filtragem que permitirá buscar pelos componentes do curso, 

conforme demonstrado abaixo: 
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Turmas 

Permite ao coordenador realizar uma consulta pelas turmas Lato Sensu cadastradas para o 

curso no qual coordena. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Turmas. 

 

O sistema exibirá uma tela de filtragem que permitirá buscar pelas turmas do curso, conforme 

demonstrado abaixo: 
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Após encontrar a turma desejada, clique no ícone Visualizar Menu ( ), na lateral direita, 

para exibir um conjunto de funcionalidades, conforme destacado na imagem abaixo: 
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Cursos 

Permite ao coordenador realizar uma consulta pelos cursos Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Relatórios → Cursos. 

 

O sistema exibirá uma tela que permitirá a listagem dos cursos de acordo com um critério de 

busca, conforme demonstrado abaixo: 
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Aba Página WEB 

Nesta aba, o coordenador poderá realizar as seguintes operações: Apresentação do Curso, 

Documentos/Arquivos, Notícias do Curso, Notícias do Portal dos Discentes do Programa, 

Outras Opções do Curso. 

 

Apresentação do Curso 

Permite ao coordenador realizar uma apresentação do curso. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Apresentação do Curso. 

 

O sistema apresentará um campo textual para o usuário realizar a descrição do curso, assim 

como, será possível inserir essa descrição em outros idiomas, conforme destacado na imagem 

abaixo: 
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Documentos/Arquivos - Cadastrar 

Permite ao coordenador cadastrar documentos e arquivos que serão disponibilizados no Portal 

Público. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Documentos/Arquivos → Cadastrar. 
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O sistema solicitará a seleção de uma categoria, o preenchimento do nome e o carregamento 

do arquivo. Por fim, clique no botão Cadastrar, conforme demonstrado abaixo: 

 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Documentos/Arquivos - Alterar/Remover 

Permite ao coordenador alterar ou remover documentos e arquivos disponibilizados no Portal 

Público. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Documentos/Arquivos → Alterar/Remover. 
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O sistema exibirá uma listagem dos documentos cadastrados para o curso Lato Sensu no qual 

o coordenador está vinculado. 

Para cada documento, será possível realizar o Download do Arquivo ( ), bem como, 

Alterar ( ) e Remover ( ) o documento, conforme destacado na imagem abaixo: 

 

Notícias do Curso - Cadastrar 

Permite ao coordenador cadastrar notícias sobre o curso Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Notícias do Curso → Cadastrar. 

 

O sistema solicitará o preenchimento de alguns dados para o cadastro da notícia. Após o 

término, clique no botão Cadastrar. 
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O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Notícias do Curso - Alterar/Remover 

Permite ao coordenador alterar e remover notícias sobre o curso Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Notícias do Curso → Alterar/Remover. 
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O sistema exibirá uma listagem das notícias cadastradas para o curso Lato Sensu no qual o 

coordenador está vinculado, conforme demonstrado abaixo: 

 

Notícias do Portal dos Discentes do Programa - Cadastrar 

Permite ao coordenador cadastrar notícias no portal dos discentes Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Notícias do Portal dos Discentes do Programa → Cadastrar. 

 

O sistema solicitará o preenchimento de alguns dados para o cadastro da notícia. Após o 

término, clique no botão Cadastrar, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Conforme destacado na imagem abaixo, segue a forma como o discente Lato Sensu visualizará 

no Portal do Discente essa notícia recém cadastrada. 
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Notícias do Portal dos Discentes do Programa - Alterar/Remover 

Permite ao coordenador alterar e remover notícias exibidas no portal dos discentes Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Notícias do Portal dos Discentes do Programa → 

Alterar/Remover. 

 

O sistema exibirá uma listagem das notícias cadastradas para os discentes Lato Sensu no qual 

o coordenador está vinculado. 

Para cada notícia, será possível Despublicar notícia ( ), Visualizar ( ), Alterar ( ) e 

Remover ( ), conforme destacado na imagem abaixo: 

 

Outras Opções do Curso - Cadastrar 

Permite ao coordenador cadastrar outras opções para o curso Lato Sensu. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Outras Opções do Curso → Cadastrar. 
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O sistema solicitará o preenchimento de alguns dados para o cadastro da nova seção. Após o 

término, clique no botão Cadastrar, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Outras Opções do Curso - Alterar/Remover 

Permite ao coordenador alterar e remover a nova seção cadastrada anteriormente. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Página WEB → Outras Opções do Curso → Alterar/Remover. 

 

O sistema exibirá uma listagem das seções extras cadastradas para o curso no qual o 

coordenador está vinculado. Essas informações serão disponibilizadas no Portal Público do 

Lato Sensu. 

Para cada seção extra, será possível realizar as seguintes ações: Visualizar no Portal Público 

( ), Alterar ( ) e Remover ( ), conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Aba Página Outros 

Nesta aba, o coordenador poderá realizar as seguintes operações: Preencher a Auto Avaliação 

e Notificar alunos e docentes do curso. 

 

Preencher a Auto Avaliação 

Permite ao coordenador preencher e visualizar as respostas da Auto Avaliação. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Outros → Preencher a Auto Avaliação. 

 

O sistema exibirá uma listagem dos calendários de aplicação das autoavaliações cadastradas 

pelo Gestor Lato Sensu. Para realizar o preenchimento de uma, clique no ícone Preencher a 

Auto Avaliação ( ), conforme demonstrado abaixo: 

 

O sistema exibirá o formulário para ser respondido pelo Coordenador de Curso Lato Sensu. 

Fique atento para o preenchimento das perguntas inseridas em ambas as guias do questionário, 

conforme destacado na imagem abaixo: 
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Por fim, clique no botão Submeter e Enviar. 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Notificar alunos e docentes do curso 

Permite ao coordenador notificar os alunos e os docentes do curso Lato Sensu no qual está 

vinculado. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal da Coordenação 

Lato Sensu → Outros → Notificar alunos e docentes do curso. 
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O sistema exibirá uma tela para ser enviada uma mensagem aos participantes do curso. Para 

isso, informe quem será notificado (discentes, docentes ou todos), escreva o conteúdo da 

mensagem e, caso necessário, escolha um arquivo a ser anexado na mensagem. 

Por fim, clique no botão Enviar Mensagem. 

 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

 


