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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 tem como objetivo auxiliar e servir como guia na realização dos 

procedimentos da Universidade de Brasília englobados no novo Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas – SIGAA. 

 

Termos e Definições (Glossário) 

Termo Definição 

Sistema SIGAA 

Módulo Relações Internacionais  

Usuários Gestor de Relações Internacionais na Instituição 

Tradutor 

Perfil Gestor Relações Internacionais 

Gestor de Traduções 

Tradutor 
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Acordos de Cooperação 

Cadastrar Acordos de Cooperação 

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre novos acordos de cooperação entre 

instituições de ensino. Para realizar esta operação, acesse: SIGAA → Módulos → Relações 

Internacionais → Acordos → Cadastrar Acordos de Cooperação. 

 

Realize o preenchimento dos seguintes dados: 

• Selecione o Tipo de acordo feito entre as instituições; 

• Selecione o País da instituição estrangeira; 

• A Instituição estrangeira; 

• A Sigla da instituição estrangeira; 

• O Ano que a tramitação do acordo de cooperação foi iniciada; 

• O Status do acordo de cooperação; 

• O Objetivo do acordo de cooperação entre as instituições; 
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• O Número Processo do contrato de colaboração entre as universidades; 

• A Data da assinatura do contrato de colaboração; 

• A Data da renovação do acordo de cooperação; 

• O Fim da vigência do contrato de colaboração; 

• O Nome do contato na UnB (deve ser preenchido com os dados do gestor do acordo); 

• O Telefone do contato na UnB (deve ser preenchido com os dados do gestor do 

acordo); 

• O E-mail do contato na UnB (deve ser preenchido com os dados do gestor do acordo); 

• O Nome do contato na instituição parceira; 

• O Telefone do contato na instituição parceira; 

• O E-mail do contato na instituição parceira; 

• As Observações relevantes sobre o acordo; 

• Selecione o Idioma utilizado na minuta para o acordo; 

• Selecione os Níveis acadêmicos que farão parte do contrato de cooperação. 

Segue abaixo um exemplo de preenchimento: 

• Tipo: ACORDO DE MOBILIDADE; 

• País: ARGENTINA; 

• Instituição: ESPANHOL; 

• Sigla: UBA; 

• Ano: 2019; 

• Status: ATIVO; 

• Fim da vigência: 22/12/2019; 

• Idioma utilizado na minuta: Espanhol; 

• Níveis acadêmicos: GRADUAÇÃO. 

No campo do Período para o fim da vigência, será possível digitar as datas ou selecioná-las, 

clicando no ícone do calendário , ao lado do campo. Esta operação será válida sempre que 

for exibida pelo sistema. 

Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme o abandono na caixa de diálogo que 

será exibida posteriormente. Esta opção será válida sempre que for disponibilizada. 
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Caso deseje retornar a página principal do módulo, clique em . Esta 

ação será válida para todas as páginas que a contenha. 

 

Cursos Associados 

Posteriormente, clique em Próximo Passo. O sistema apresentará a página com os Cursos 

Associados ao Acordo, no seguinte formato: 

 

Se desejar retornar a tela com os dados do acordo de cooperação, clique em Dados do 

Processo Seletivo. 

Selecione o Curso que deseja. Exemplificaremos, selecionando a opção SELECIONAR 

TODOS OS CURSOS. Para inserir o(s) curso(s) selecionado(s), clique em Adicionar ao 

Acordo e o sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso do adicionamento dos cursos, 

junto com os Cursos já adicionados: 

 

Se desejar remover os cursos cadastrados, clique neste ícone . A caixa de diálogo 

solicitando a confirmação da remoção será exposta: 
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Clique em OK para confirmar a exclusão dos cursos associados ao acordo de cooperação. A 

mensagem de sucesso da exclusão será exibida: 

 

Retomando à tela com os Cursos Associados ao Acordo, para dar sequência à operação, 

clique em Cadastrar. A mensagem de sucesso do cadastramento dos dados será representada: 

 

 

Listar/Alterar Acordos de Cooperação 

Essa opção tem por objetivo gerar listas para consulta dos acordos internacionais registrados. 

Para realizar esta operação, acesse: SIGAA → Módulos → Relações Internacionais → 

Acordos → Listar/Alterar Acordos de Cooperação. 

O sistema exibirá a tela para informar os critérios da busca, junto com a Lista de Acordos de 

cooperação, no seguinte formato: 
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Atividades do Acordo de Cooperação 

Essa opção tem por objetivo registrar atividades realizadas no âmbito dos acordos 

internacionais cadastrados. Para realizar esta operação, acesse: SIGAA → Módulos → 

Relações Internacionais → Acordos → Atividades do Acordo de Cooperação. 

Primeiro é necessário selecionar o acordo. O sistema exibirá a tela para informar os Filtros 

do Relatório: 

 

 

 

Números de Acordo de Cooperação 

Essa funcionalidade é utilizada pelo Gestor do Módulo Relações Internacionais, ao qual gera 

relatórios numéricos da quantidade de acordos cadastrados. Este caso de uso inicia quando o 
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usuário acessa a opção: SIGAA → Relações Internacionais → Aba Acordos → Acordos → 

Números de Acordos de Cooperação Internacional. 

 

Selecione as opções de filtragem abaixo: 

• País: Descrição dos países de cooperação ao qual a instituição participa; 

• Tipo: São apresentadas as opções: 

o Geral; 

o Específico; 

o Cotutela; 

o Doutorado Sanduíche; 

o Acordo Mobilidade; 

o Duplo Diploma. 

• Status: São apresentadas as opções: 

o Nova Solicitação; 

o Aguardando Renovação; 

o Ativo; 

o Encerrado; 

o Negado; 

o Tramitação. 
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Redes de Cooperação 

Cadastrar Redes de Cooperação 

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre redes de cooperação a qual a instituição 

participa. Para realizar esta operação, acesse: SIGAA → Relações Internacionais → Aba 

Acordos → Acordos → Redes de Cooperação. 

O sistema redirecionará para a página de cadastro de redes: 

 

Caso deseje retornar ao módulo principal, clique em . 

Realize o preenchimento dos dados abaixo: 

• Nome: Informe um nome para a rede; 
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• Defina a Sigla da Rede de Cooperação; 

• Informe o CNPJ; 

• Digite a Data da Criação da rede de cooperação ou se preferir selecione-a no 

calendário que será exibido ao clicar em . Esta ação é mesma sempre que estiver 

disponível; 

• Insira o Ano de adesão à rede; 

• Selecione o País participante da rede; 

• Escolha entre as opções disponibilizadas pelo sistema as Instituições Participantes na 

rede de cooperação; 

• Digite ou selecione a Data da assinatura; 

• Defina se a rede Possui Programa de Mobilidade Acadêmica, escolhendo entre as 

opções Sim ou Não. Caso selecione a opção Sim, será necessário preencher o campo 

Selecione o Programa de Mobilidade Acadêmica; 

• Descreva o Objetivo desta rede de cooperação; 

• Informe os Direitos do Associado a rede; 

• Defina quais são os Deveres do Associado; 

• Informe o Site da rede; 

• Nome do responsável da Rede de Cooperação: Insira o nome da pessoa responsável 

pela rede; 

• Insira o Nome do contato na Secretaria Executiva da Rede; 

• Insira o E-mail: informe um e-mail de contato da rede; 

• Insira o Telefone de contato da Rede; 

• Defina se a rede “Possui pagamentos de anuidade”; 

• Insira Observações a respeito da rede a ser cadastrada. 

Para inserir, alterar ou excluir uma instituição estrangeira, é necessário acessar a área 

administrativa: Área Admin → Cadastro → Outros → Instituições de Ensino. 
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Segue abaixo um exemplo de preenchimento: 

• Nome da Rede: Programa de APERFEIÇOAMENTO DE ALEMÃO 

• Sigla da Rede de Cooperação: PAA; 

• CNPJ: 00.000.000/0000-00; 

• Data da Criação: 22/08/2019; 

• Ano: 2019; 

• País: Alemanha; 

• Instituições Participantes: Ministério de Educação; 

• Data da assinatura: 12/08/2019; 

• Possui Programa de Mobilidade Acadêmica: Não; 

• Objetivo: Aperfeiçoamento de Alemão; 

• Site: www.mec.org.br; 

• Nome do responsável da Rede de Cooperação: NOME RESPONSÁVEL; 

• Contato na Secretária Executiva: (00) 0000-0000; 

• E-mail da Secretaria Executiva: brasil@unb.br; 

• Telefone da Secretária Executiva: (00) 0000-0000; 
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• Possui pagamentos de anuidade: Não; 

• Observações: Rede de Cooperação. 

Caso queira excluir um País adicionado, clique no ícone Remover ( ) ao seu lado. O sistema 

exibirá uma janela para a confirmação: 

 

Clique em OK para confirmar a remoção ou, caso desista, em Cancelar. Ao confirmar o 

sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso: 

 

Para remover uma Instituição Participante da rede de cooperação, clique no ícone Remover 

( ). Uma janela para confirmar a operação será exibida: 

 

Para confirmar a remoção, clique em OK e, caso desista, em Cancelar. Uma mensagem de 

sucesso será exibida no topo da tela: 

 

Clique em Cadastrar para concluir o cadastro da rede de cooperação. A mensagem 

informando o sucesso da operação será exibida: 
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Listar/Alterar Redes de Cooperação 

Esta funcionalidade permite que o usuário altere ou remova uma rede de cooperação da qual 

a instituição é participante, rede esta que foi cadastrada previamente no sistema. Para realizar 

a operação, acesso: SIGAA → Relações Internacionais → Aba Acordos → Acordos → 

Listar/Alterar Redes de Cooperação. 

A tela com a Lista de Redes de Cooperação será exibida: 

 

Nesta tela, o usuário pode buscar por uma rede específica. Uma lista com as redes de 

cooperação encontradas será exibida pelo sistema conforme a figura anterior. 

Para buscar por uma rede, informe os dados abaixo: 

• Ano de adesão à rede; 

• Nome da Rede que deseja buscar; 

• Insira a Sigla da Rede de Cooperação; 

• O Contato na Secretária Executiva da rede; 

• O Telefone da Secretária Executiva; 

• Informe o E-mail da Secretária Executiva da rede cooperação. 

Para retornar ao módulo principal, clique em . Esta opção será válida 

sempre que estiver disponível. 

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será 

exibida pelo sistema. Esta ação será a mesma em todas as telas em que estiver presente. 
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Após informar os dados, clique em Buscar, a página será recarregada de acordo com os 

parâmetros da busca. 

Para visualizar a rede de cooperação cadastrada, clique em . 

Exemplificaremos com o Nome da Rede Programa de Qualidade de Vida. Uma janela com 

os dados da rede será exibida: 

 

Na Lista de Redes de Cooperação, clique no ícone Alterar Rede de Cooperação ( ) para 

alterar os dados da rede cadastrada. A seguinte tela será exibida: 
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Altere as informações necessárias e clique em Alterar. Uma mensagem de sucesso será 

exibida no topo da página: 

 

Caso queira realizar a exclusão de uma rede cadastrada, clique no ícone Inativar Rede de 

Cooperação ( ). Uma janela para a confirmação da operação será exibida: 
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Clique em OK para confirmar a remoção da rede. Caso desista de remover o item, clique em 

Cancelar. Ao confirmar, o sistema exibirá uma mensagem informando o sucesso da operação: 

 

 

Atividades das Redes de Cooperação 

Essa aba permite selecionar as Redes de Cooperação para a inserção de atividades. Para 

realizar esta operação, acesse: SIGAA → Relações Internacionais → Aba Acordos → Redes 

→ Atividades das Redes de Cooperação. 

Primeiro é necessário encontrar a rede para a qual se deseja registrar a atividade: 

 

Selecione a Rede de Cooperação com o botão . Aparecerá uma tela que permitirá realizar 

a operação de cadastro de atividades para a rede de cooperação selecionada. Aparecerá a tela 

abaixo em que o usuário preencherá o campo Atividade e, logo em seguida, clique na opção 

Cadastrar, adicionando a atividade descrita. 



 
  

  
 17 

 

Registre a data de realização da atividade e as informações sobre a atividade realizada. 

 


