
   
 

   
 

 
 

 

 

                   SIG / UnB 
 

Sistema Integrado de Gestão – SIG 
Sistema de Gestão Acadêmica – SIGAA 

 
Decanato de Pós-Graduação – DPG 

Secretaria de Administração Acadêmica – SAA 
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI 

 
 Módulo Stricto Sensu -  SIGAA 

Portal do Coordenador  
Secretário de curso 

 
 
 



   

2 

 

 

 

Universidade de Brasília  

 

Reitora: Márcia Abrahão  

Vice-Reitor: Enrique Huelva  

Decana de Administração: Rozana Reigota Naves  

Decano de Assuntos Comunitários: Ileno Izídio  

Decano de Ensino de Graduação: Diêgo Madureira  

Decana de Extensão: Olgamir Amância  

Decana de Gestão de Pessoas: Maria do Socorro M. Gomes  

Decana de Pesquisa e Inovação: Maria Emilia Machado  

Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional: Denise Imbroisi  

Decano de Pós-Graduação: Lúcio Remuzat Rennó Junior  

  

Equipe – Elaboração dos manuais SIGAA  

 

Andressa Fonseca da Silva (Estagiária) 

Adriana Gomes Vitorino   

Maria Luiza da Silveira Melo da Mata  

Mayra Batista Correa   

Milena Gomes Bezerra   

Nathalia Palma de Queiroz   

Pedro Ravizzini Furtado   

Rosiane Dias Rodrigues   

Simoní Hiargles  de Queiroz  

 

 



   

3 

 

 

Sumário 
 

Introdução ..............................................................................................................................................................6 

Objetivo..................................................................................................................................................................6 

Atribuições do coordenador de curso.......................................................................................................................7 

Diferenças entre o coordenador e o secretário..........................................................................................................7 

Visão geral do módulo ............................................................................................................................................8 

Configurações iniciais do coordenador de curso stricto sensu ..................................................................................8 

Aba Cadastros.........................................................................................................................................................8 

Corpo Docente do Programa ..............................................................................................................................8 

Equipe de Docentes do Programa ..................................................................................................................9 

Parâmetros do Programa ..................................................................................................................................12 

Calendário do Programa ...................................................................................................................................14 

Oferta de Vagas nos Cursos .............................................................................................................................17 

Projetos de Pesquisa Vinculados ao Programa ..................................................................................................17 

Estrutura Curricular .........................................................................................................................................19 

Componente Curricular ....................................................................................................................................20 

Cadastrar ....................................................................................................................................................20 

Referências Bibliográficas de Componentes Curriculares .................................................................................25 

Aba Turmas ..........................................................................................................................................................27 

Criar Turma .....................................................................................................................................................27 

Consultar Turma ..............................................................................................................................................30 

Aba Alunos...........................................................................................................................................................34 

Cadastro ..........................................................................................................................................................34 

Cadastrar Novo Discente .............................................................................................................................34 

Atualizar Dados Pessoais ............................................................................................................................36 

Consulta Avançada ..........................................................................................................................................38 

Documentos .....................................................................................................................................................40 

Emitir Atestado de Matrícula ......................................................................................................................40 

Emitir Declaração de Vínculo .....................................................................................................................41 

Emitir Histórico ..........................................................................................................................................42 

Aba Matrículas .....................................................................................................................................................46 

Analisar Matrícula de Alunos do Seu Programa................................................................................................46 

Analisar Matrícula de Alunos de Outros Programas..........................................................................................48 

Matricular Aluno Regular .............................................................................................................................49 

Matrícula em disciplina do Aluno Especial ...................................................................................................51 



   

4 

 

Matricular ...................................................................................................................................................54 

Renovar Matrícula ......................................................................................................................................56 

Consolidar ..................................................................................................................................................58 

Validar........................................................................................................................................................61 

Excluir ........................................................................................................................................................63 

Aba Alunos - Continuação ....................................................................................................................................65 

Notas ...............................................................................................................................................................65 

Consolidação Individual..............................................................................................................................66 

Prorrogar Prazo de Conclusão .....................................................................................................................67 

Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão ..............................................................................................69 

Conclusão ........................................................................................................................................................71 

Cadastrar Bancas ........................................................................................................................................71 

Acompanhar Procedimentos após Defesa ....................................................................................................82 

Confirmar recebimento de Tese/Dissertação ................................................................................................83 

Validar Documentação Para Homologação de Diploma ...............................................................................84 

Homologação de Diploma ...........................................................................................................................85 

Comprovante de Solicitação Homologação .................................................................................................85 

Visualizar Solicitações de Homologação de Diploma pendentes ..................................................................86 

Aba Alunos - Continuação ....................................................................................................................................87 

Discentes com NEE .........................................................................................................................................87 

Cadastro de Bolsista .........................................................................................................................................88 

Bolsas de Docência Assistida ...........................................................................................................................90 

Submeter Proposta ......................................................................................................................................90 

Consultar Propostas Cadastradas .................................................................................................................93 

Gerenciar Planos de Docência Assistida ......................................................................................................94 

Planos de Docência Assistida sem Indicação ...............................................................................................96 

Produto Educacional ........................................................................................................................................96 

Cadastrar ....................................................................................................................................................96 

Listar/Alterar ..............................................................................................................................................97 

Fórum de Cursos ..............................................................................................................................................98 

Aba Consultas..................................................................................................................................................... 100 

Disciplinas ..................................................................................................................................................... 100 

Estruturas Curriculares ................................................................................................................................... 101 

Turmas .......................................................................................................................................................... 101 

Consultar Unidade Acadêmica. ...................................................................................................................... 102 

Projetos de Pesquisa ....................................................................................................................................... 102 

Consultar Bancas. .......................................................................................................................................... 103 

Consulta de Calendários Acadêmicos ............................................................................................................. 103 

Aba Relatórios .................................................................................................................................................... 104 



   

5 

 

Turma ............................................................................................................................................................ 104 

Relatórios de Turmas ................................................................................................................................ 104 

Alunos ........................................................................................................................................................... 104 

Docentes ........................................................................................................................................................ 105 

Outros ............................................................................................................................................................ 106 

Aba Página Web ................................................................................................................................................. 106 

Configurar Cores do Programa ....................................................................................................................... 107 

Documentos/Arquivos do Programa ............................................................................................................... 107 

Notícia do Portal Público do Programa ........................................................................................................... 108 

Notícias do Portal dos Discentes do Programa ................................................................................................ 108 

Outras Opções do Programa ........................................................................................................................... 109 

Aba Outros ......................................................................................................................................................... 109 

Alterar Dados de Contato da Coordenação ..................................................................................................... 109 

Preencher a Autoavaliação ............................................................................................................................. 110 

Notificar discentes e docentes do curso .......................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

6 

 

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 coordenadores e secretários e servir como guia na realização 

dos procedimentos do Módulo Stricto Sensu da UnB, englobados no novo Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas – SIGAA.  

O Módulo Stricto Sensu possibilita o gerenciamento das atividades acadêmicas dos cursos de pós-

graduação stricto sensu existentes na Universidade.  

Termos e Definições (Glossário)  

Termo Definição 

Sistema 
SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas 

Módulo Stricto Sensu 

Usuários 
Coordenador de curso Stricto Sensu 

Secretário de curso Stricto Sensu 

Perfil 
Coordenador de curso Stricto Sensu 

Secretário de curso Stricto Sensu 
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Atribuições do coordenador de curso  
 

O coordenador de pós-graduação stricto sensu tem papel fundamental nas operações realizadas no 

sistema acadêmico SIGAA - Módulo Stricto Sensu, como: elaboração da lista de oferta; 

acompanhamento do curso por relatórios e consultas; atualização dos contatos da Coordenação e 

comunicação com os docentes e discentes; aprovação de matrículas, bancas e outros pedidos dos 

discentes e docentes; definição dos parâmetros do curso. Essas fases serão detalhadas de forma que seja 

possível executá-las no SIGAA.  

O portal fornece funcionalidades para as atribuições do coordenador de curso stricto sensu, que possui 

autonomia para efetivar lançamentos e configurações dentro do sistema, devendo sempre atentar, no 

entanto, às resoluções, regulamentos e demais normativos da UnB e outros pertinentes à área de atuação. 

Diferenças entre o coordenador e o secretário  
 

O Portal do Coordenador Stricto Sensu é o módulo do SIGAA em que os coordenadores e/ou secretários 

dos programas de pós-graduação (PPG) realizam as atividades rotineiras no sistema como: criação de 

turmas, cadastro de componente curricular, consultas, entre outras. O módulo Stricto Sensu congrega 

operações relativas à gerência de mestrado e de doutorado. 

Os perfis de coordenador de curso stricto sensu e secretário de curso stricto sensu possuem praticamente 

as mesmas atribuições, com exceção das funcionalidades Analisar Matrículas de Alunos do Seu 

Programa e Analisar Matrículas de Alunos de Outros Programas – presentes no menu Matrículas 

do Portal do Coordenador Stricto Sensu, visíveis apenas para o coordenador de curso. 

Segue abaixo, Figura 1, a visualização do coordenador de curso por meio do Portal da Coordenação 

Stricto Sensu: 

 

FIGURA 1: VISUALIZAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO 

Segue a visualização do secretário de curso por meio do Portal da Coordenação Stricto Sensu, Figura 2. 

 

FIGURA 2: VISUALIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DO CURSO 
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Visão geral do módulo 
 

 Caminho: SIGAA → Módulos → Portal do Coordenador Stricto Sensu, Figura 3. 

 

FIGURA 3: VISÃO GERAL DO MÓDULO 

OBS: Caso o usuário possua mais de um vínculo, pode ser necessário alterar o vínculo para entrar no 

módulo, Figura 4.  

 

FIGURA 4: MUDANÇA DE VÍNCULO NO SISTEMA 

Configurações iniciais do coordenador de curso stricto sensu 
 

Inicialmente, o coordenador de curso deverá cadastrar a equipe, definir os parâmetros e o calendário do 

programa. A seguir, serão fornecidos os passos para essas configurações iniciais. 

Aba Cadastros 
 

Nessa aba é possível realizar as principais operações administrativas relacionadas à estrutura do 

programa de pós-graduação stricto sensu. 

Corpo Docente do Programa  
 

Inicialmente, o coordenador deverá cadastrar a equipe docente do programa e realizar a definição de 

limites de orientados por docente. 
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Equipe de Docentes do Programa 
 

 

FIGURA 5: CADASTRAR EQUIPE DE DOCENTES DO PROGRAMA 

 

Para excluir, alterar ou visualizar os membros já cadastrados do programa de pós-graduação stricto 

sensu, clique no ícone referente à solicitação desejada, esta se encontra ao lado direito, e realize as 

alterações necessárias, Figura 6. 

 

 

FIGURA 6: EQUIPE DE DOCENTES DO PROGRAMA 

 

Para cadastrar novo membro clique no ícone “Cadastrar Membro”. Insira as informações referentes ao 

docente.  

 

 

FIGURA 7: CADASTRO DE MEMBRO DA EQUIPE 
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OBS: Escreva o nome ou parte do nome do docente e selecione a opção desejada. Preencha os dados 

requeridos da associação do membro da equipe e clique em cadastrar, Figura 8.  

 

 

FIGURA 8: DADOS DOS MEMBROS ASSOCIADOS 

 

 Docente: campo de autopreenchimento, buscando os nomes dentre os docentes já previamente 

cadastrados na UnB – aparecerão sugestões após o preenchimento das primeiras letras; 

 Área de Concentração Principal: escolha a área de concentração principal do docente no 

programa; 

 Vínculo: selecione entre professor e pós-doutorando; 

 Nível: selecione colaborador e permanente; 

 Caixas Mestrado ou Doutorado: selecione o(s) nível(is) de ensino no(s) qual(is) o docente atuará 

no programa. 

  

Após o cadastro, o sistema exibirá nesta aba a listagem da equipe dos docentes do programa, Figura 9. 
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FIGURA 9: CORPO DOCENTE DO PROGRAMA 

 

Para alterar os limites de orientados de docente acesse SIGAA → Módulos → Portal do Coordenador 

Stricto Sensu → Cadastro → Corpo Docente do Programa → Limites de Orientandos por Docente, 

Figura 10. 

 

 

FIGURA 10: LIMITES 

Legenda: 

1. MORM: Máximo de Orientandos Regulares Mestrado  

2. MOEM: Máximo de Orientandos Especiais Mestrado  

3. MORD: Máximo de Orientandos Regulares Doutorado 

4. MOED: Máximo de Orientandos Especiais Doutorado 

OBS: Após alterar os valores do número máximo de orientandos clique o botão Gravar Limites.  



   

12 

 

Atentar-se para a observação dada pelo sistema, pois preencher com o número 0 (zero) indica que o 

docente não pode ter orientandos. Caso não seja preenchido um valor, o sistema interpretará que não há 

limite de orientandos para o docente. 

 

Parâmetros do Programa 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Cadastros → Parâmetros do 

Programa. 

Essa opção permite ao coordenador a definição de determinados parâmetros que influenciarão no 

programa de pós-graduação stricto sensu, Figura 11.   

 

FIGURA 11: PARÂMETROS DO SISTEMA 

 

Atentar-se para as definições já regulamentadas em normativos pela UnB, Figura 12. 
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FIGURA 12: PRAZOS DO PROGRAMA 

 

 Máximo de renovações da qualificação: informar o número máximo de renovações da 

qualificação; 

 Máximo de renovações da defesa: informar o máximo de renovações da defesa; 

 Permite matrícula em defesa sem ter qualificação consolidada: marcar uma das opções – Não 

ou Sim; 

 Máximo de matrículas por período para alunos especiais: definir o número máximo de 

matrículas por período para alunos especiais; 

 Solicitar área e linha de pesquisa na inscrição da seleção: definir se será necessária a 

solicitação da área e da linha de pesquisa na inscrição da seleção; 

 Solicitar orientador na inscrição da seleção: definir se será necessária a solicitação de um 

orientador na inscrição da seleção; 

 Solicitar o arquivo de um projeto (em formato PDF): definir se será solicitado ou não o projeto 

em arquivo com formato PDF na inscrição da seleção; 

 Máximo de dias que um processo seletivo pode ficar visível: inserir a quantidade de dias que o 

processo seletivo ficará visível após a data final do processo seletivo. Se o valor informado for 0 

(zero), o processo seletivo permanecerá visível indefinidamente no portal público do programa; 

 Permitir visualização pública dos arquivos das defesas: definir, entre as opções Não e Sim, se 

os arquivos das defesas ficarão visíveis publicamente; 
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 Prazo mínimo para marcar uma banca de qualificação: informar a quantidade mínima de dias 

para marcar a banca de qualificação após sua solicitação – trata-se da antecedência com que a 

banca deverá ser marcada. Se for definido, por exemplo, 10 (dez) dias, o sistema não permitirá 

cadastrar uma banca antes desse prazo. 

 Prazo mínimo para marcar uma banca de defesa: informar o prazo mínimo (em dias) para 

marcar a banca de defesa após sua solicitação – trata-se da antecedência com que a banca deverá 

ser marcada. Se for definido, por exemplo, 10 (dez) dias, o sistema não permitirá cadastrar uma 

banca antes desse prazo. 

 

Calendário do Programa 

 
Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Cadastros → Calendário do 

Programa, Figura 13.  

O coordenador deverá cadastrar o calendário semestral do programa, definindo as datas para turmas 

regulares, períodos de matrículas, rematrículas e processamentos, respeitando, no que couber, o 

calendário geral definido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB. Poderá também incluir 

ou remover eventos. 

 

FIGURA 13: CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Clique na aba Calendário do Programa, Figura 13 e posteriormente, em Ver Calendário Vigente ou 

Ver Todos os Calendários, Figura 14. 
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FIGURA 14: VER CALENDÁRIOS 

 

No primeiro acesso, já será exibida a opção NOVO, quando deverá ser cadastrado o primeiro calendário 

semestral, Figura 15. 

 

 

FIGURA 15: CRIAR NOVO CALENDÁRIO 

 

 Ano-Período: informar o ano e o período do calendário acadêmico; 

 Tornar esse calendário vigente: selecionar esta opção para tornar o calendário vigente; essa 

opção também é usada para alternar entre calendários (semestres); 

 Período Letivo: informar o período letivo referente ao calendário a ser cadastrado, conforme 

calendário acadêmico da UnB – deverá ser informado o período de aulas;  

 Consolidação de Turmas: informar o período de consolidação de turmas; 

 Consolidação Parcial de Turmas: informar o período parcial de consolidação de turmas;  

 Trancamento de Programa: informar o período de trancamento de programa (trancamento 

geral), conforme calendário acadêmico definido pela UnB. Obs.: atualmente na UnB, o 
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trancamento (geral) de programa de pós-graduação stricto sensu só ocorre de forma justificada, 

via processo administrativo; 

 Matrícula On-line e Rematrícula: informar o período de matrícula on-line e rematrícula, se for o 

caso; 

 Outros eventos: permite cadastrar outros eventos no programa. 

 

Caso o sistema possua um calendário vigente para a unidade selecionada permitindo realizar a alteração 

do calendário acadêmico, Figura 16. 

 

 

FIGURA 16: CALENDÁRIO VIGENTE 

 

Para alternar entre os calendários cadastrados, basta clicar no campo de seleção, conforme destacado na 

Figura 17: 

 

FIGURA 17 
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Oferta de Vagas nos Cursos 
 

Essa funcionalidade permite que o usuário, coordenador de pós-graduação stricto sensu, cadastre ou 

atualize a tabela de oferta de vagas nos cursos. Para isso, entre em SIGAA → Módulos → Portal 

Coord. Stricto Sensu → Cadastros → Oferta de Vagas nos Cursos, Figura 18. 

 

 

FIGURA 18 

Em seguida, o coordenador deverá informar o Ano da tabela de oferta e o número de vagas para cada 

semestre de cada curso, Figura 19. 

 

 

FIGURA 19 

Projetos de Pesquisa Vinculados ao Programa 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Cadastros → Projetos de Pesquisa 

Vinculados ao Programa, Figura 20. 
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FIGURA 20: PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS  

O usuário deverá realizar a busca do projeto de pesquisa, marcando um ou mais dos campos disponíveis 

e clicar em Buscar, Figura 21. 

 

 

FIGURA 21: BUSCA DE PROJETO 

 

Vincule o projeto ao programa de pós-graduação stricto sensu, selecionando-o, e clique em Gravar, 

Figura 22. Obs.: os projetos de pesquisa são cadastrados no módulo Pesquisa. 

 

 

FIGURA 22: VÍNCULO DE PROJETO 
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Estrutura Curricular 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Cadastros → Estrutura Curricular. 

Esta opção permite visualizar a estrutura curricular dos cursos de pós-graduação stricto sensu do 

programa, Figura 23. 

 

 

FIGURA 23: ESTRUTURA CURRICULAR 

O usuário deverá escolher um dos cursos do seu programa e clicar em Buscar. Aparecerá a listagem de 

estruturas curriculares cadastradas para o respectivo curso. Ao visualizar a estrutura que deseja, clique 

no ícone Lupa, Figura 24. 

 

 

FIGURA 24: BUSCA POR ESTRUTURAS CURRICULARES 

 

Em seguida, será exibida a estrutura curricular, conforme Figura 25. 
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FIGURA 25: DADOS DO CURRÍCULO 

 

Componente Curricular  

 

Cadastrar 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coordenador Stricto Sensu → Cadastros → Componente 

Curricular → Cadastrar, Figura 26. 

 

FIGURA 26: CADASTRAR  

Permite a solicitação de cadastro de componente curricular (disciplina ou atividade). Será necessário 

encaminhar a solicitação também via processo administrativo, informando a(s) qual(is) currículo(s) 

do programa de pós-graduação a disciplina deverá ser adicionada.  
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FIGURA 27: CRIAÇÃO DE COMPONENTE CURRICULAR 

 

Escolha o Tipo de Componente - Disciplina; selecione a Modalidade de Educação entre A distância 

ou Presencial e clique em Avançar. Em seguida, será necessário preencher a tela abaixo, Figura 28: 

 

 

FIGURA 28: DADOS GERAIS DO COMPONENTE 

 

 Programa: selecionar o seu programa de pós-graduação stricto sensu; 

 Código: informar um código para o componente. O sistema trará esse critério preenchido 

automaticamente com um código disponível a título de sugestão; 

 Nome: forneça o nome do componente a ser cadastrado; 

 Carga Horária Teórica: informar a carga horária teórica do componente; 

 Carga Horária Prática: informar a carga horária prática do componente; 
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 Núm. Máximo de Grupos de Docentes na Turma: informe o número máximo de grupos de 

docentes simultâneos na turma. Os grupos terão a carga horária compartilhada; 

 Permite Turma com Flexibilidade de Horário: escolha Sim ou Não; 

 Matriculável "On-Line": escolha Sim ou Não; 

 Quantidade de Avaliações: selecione a quantidade de avaliações dentre as opções listadas; 

 Ementa: informar a ementa do componente que será cadastrado – máximo 2000 (dois mil) 

caracteres; 

 Referências: fornecer as referências bibliográficas em que o componente será fundamentado. 

Aparecerá o resumo do cadastramento, insira a senha e confirme os lançamentos, clique em Cadastrar, 

Figura 29. Nesse caso, aparecerá à confirmação da solicitação, Figura 30. Caso deseje revisar, volte para 

as telas anteriores clicando em Tipo do componente curricular ou Dados gerais ou desista da 

solicitação clicando em Cancelar. 

 

 

FIGURA 29: CADASTRAR COMPONENTE  
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FIGURA 30: COMPROVANTE CURRICULAR 

 

Para cadastrar o componente do Tipo Atividade; selecione o Tipo de Atividade entre Atividade 

complementar, Dissertação/Tese, Proficiência ou Qualificação; selecione a Forma de Participação entre 

Atividade autônoma, Atividade coletiva, Atividade de orientação individual ou Internato; selecione a 

Modalidade de educação entre A distância ou Presencial e clique em Avançar. Em seguida, será 

necessário preencher os dados referentes ao componente, Figura 31. 

 

 

FIGURA 31: DADOS GERAIS DO COMPONENTE CURRICULAR 

 

Os dados a serem preenchidos são similares ao preenchimento da disciplina (Figura 31). Dúvidas 

poderão ser dirigidas à SAA/CCC. 

A seguir, clique em Avançar e aparecerá o resumo do cadastramento, conforme Figura 32. Confirme os 

lançamentos, informe sua senha e clique em Cadastrar. 
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FIGURA 32: CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nesse caso, aparecerá a confirmação da solicitação, similar ao comprovante de cadastramento de 

disciplina, mostrado acima. Caso deseje revisar, volte para as telas anteriores clicando em Tipo do 

componente curricular ou em Dados gerais, ou desista da solicitação clicando em Cancelar. 

 

Acompanhar Cadastro de Componente Curricular 

 

Essa funcionalidade permite acompanhar o status e a situação das solicitações de cadastro de 

componentes curriculares e visualizar e imprimir o detalhamento do componente. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coordenador Stricto Sensu → Cadastros → Componente 

Curricular → Acompanhar Cadastro de Componente Curricular, Figura 33. 

 

FIGURA 33: ACOMPANHAR CADASTRO DE COMPONENTE CURRICULAR  
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No exemplo a seguir, Figura 34, tem-se a tela após a solicitação do coordenador: 

 

FIGURA 34: VERIFICAR O STATUS DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

Após a validação do componente curricular o sistema apresenta o status conforma a Figura 35 

 

FIGURA 35: SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

 

Referências Bibliográficas de Componentes Curriculares 
 

Essa funcionalidade permite ao coordenador de curso realizar o cadastro de referências bibliográficas 

dos componentes curriculares (disciplinas e atividades) do seu programa. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Cadastros → Referências 

Bibliográficas de Componentes Curriculares. 

O usuário deverá realizar a busca do componente curricular marcando um ou mais dos campos 

disponíveis e clicar em Buscar, Figura 36.  
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FIGURA 36: BUSCA DE COMPONENTES CURRICULARES 

 

Aparecerá a listagem de estruturas curriculares conforme refinamento da busca. Ao visualizar a 

componente que deseja, clique no botão Selecionar , Figura 37. 

 

FIGURA 37: LISTAGEM DOS COMPONENTES CURRICULARES ENCONTRADOS 

A seguir, altere ou apague a referência bibliográfica, informe sua senha e clique em Cadastrar, Figura 

38. 

 

FIGURA 38: INSERÇÃO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DO COMPONENTE CURRICULAR 
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Aba Turmas 
 

Essa funcionalidade permite a criação de turmas, à qual nos referíamos anteriormente como oferta de 

disciplinas. 

Criar Turma 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Turmas → Criar Turma, Figura 39. 

 

FIGURA 39: CRIAR TURMAS 

Após clicar no menu criar turmas, Figura 39, o sistema  apresentará uma tela, Figura 40, para buscar os 

componetes curriculares. 

  

 

FIGURA 40: BUSCAR COMPONENTES CURRICULARES 

 

Após buscar, escolha o componente, Figura 41e selecionando o ícone .   
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FIGURA 41: SELECIONE O COMPONENTE CURRICULAR 

 

Na tela, deve-se preencher Ano-Período (semestre), Capacidade de Alunos (vagas), Local onde as 

aulas serão ministradas e eventuais Observações ao Aluno. Após o preenchimento, clicar em Próximo 

Passo>>, conforme figura 42. 

 

 

FIGURA 42: DADOS DA TURMA 

Defina quais dias e horários da aula, Figura 43.  A seguir, clique em Próximo Passo>>. 

 

 

FIGURA 43: HORÁRIO DA TURMA 
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Nesta página, ocorrerá a definição do(s) docente(s) que ministrará(ão) a disciplina, escolhendo-os entre 

os docentes cadastrados. É preciso indicar a carga horária de cada docente na disciplina, o período e o 

horário. Após o preenchimento, clique em Adicionar e, caso haja mais de um docente da disciplina, 

repita o processo e clique em Adicionar novamente. Quando concluir totalmente o preenchimento da 

aba, clique em Próximo Passo>>, Figura 44. 

 

FIGURA 44: DEFINIÇÃO DO DOCENTE 

 

Obs.: os docentes podem ser escolhidos entre docentes do programa, docentes da UnB que não são do 

programa e docentes externos. 

Confira os lançamentos e clique em Cadastrar, e a operação será finalizada. Caso deseje revisar, volte 

para as telas anteriores clicando em Dados gerais, Horário de turma ou Docentes ou desista da 

solicitação clicando em Cancelar, Figura 45. 

 

 

FIGURA 45: CADASTRO DOS DADOS DA TURMA 
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Consultar Turma 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Turmas → Consultar Turma, Figura 

46. 

 

FIGURA 46 

 

O usuário deverá realizar a busca da turma marcando um ou mais dos campos disponíveis, escrevendo a 

informação, se necessário, e clicando em Buscar, Figura 47. 

 

FIGURA 47: CONSULTA GERAL DE TURMAS 

Aparecerá a seguinte as turmas referentes à pesquisa, Figura 48. 



   

31 

 

 

FIGURA 48: TURMAS ENCONTRADAS 

Ao clicar no ícone , será exibido um menu com opções, Figura 49 

 

FIGURA 49: MENU DE OPÇÕES 

 Alterar: permite alterar o cadastro da turma. 

 Lista de frequência: gera-se um PDF que é baixado no computador, Figura 50. 

 

FIGURA 50: PDF GERADO 

 Visualizar turma: abre uma nova tela, com os dados da turma, Figura 51. 

 

FIGURA 51: DADOS DA TURMA 

 Ver agenda da turma: abre uma nova tela, Figura 52. 
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FIGURA 52: AGENDA DA TURMA 

 Cadastrar notícia: abre uma nova tela, Figura 53. 

 

FIGURA 53: CADASTRAR NOTÍCIA 

Por meio dessa opção, será possível cadastrar notícias para a turma, que serão visualizadas por todos os 

alunos matriculados na disciplina. 

 Listar alunos: aparece uma tela com a lista dos alunos da turma, Figura 54. 

 

FIGURA 54: LISTA DE ALUNOS DA TURMA 

 Visualizar turma virtual: aparece uma nova tela, como na Figura 55. 



   

33 

 

 

FIGURA 55: TURMA VIRTUAL 

 Diário da turma: gera-se um PDF, que é baixado no computador, Figura 56. 

 

FIGURA 56: DIÁRIO DA TURMA 

 Remover: permite remover a oferta da turma. 

 Enviar e-mail: nessa tela, é possível enviar e-mails para os integrantes da turma virtual, Figura 

57. 

 

FIGURA 57: ENVIAR E-MAIL 
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Aba Alunos 
 

Na aba Alunos serão realizadas todas as operações referentes ao discente, desde o cadastro do discente 

ao ingressar no curso Stricto, até a emissão de Histórico e Atestado de Matrícula, como também a 

realização de Matrículas, aproveitamento de Disciplinas/Atividades, Gerenciamento de Orientações, 

entre outras funcionalidades. 

Cadastro  
 

Permite o cadastro de novos alunos especiais, incluindo seus dados no sistema. 

Cadastrar Novo Discente 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Alunos → Cadastro → Cadastrar 

Novo Discente, Figura 58. 

 

FIGURA 58 

Ao selecionar Cadastrar Novo Discente, aparecerá a seguinte tela. Insira o CPF do discente. Caso seja 

estrangeiro(a), marque o campo indicado e não será obrigatório inserir o CPF. Clique em Enviar, Figura 

59.  

 

FIGURA 59: IDENTIFICAÇÃO 
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Em seguida, preencha na tela abaixo os dados pessoais obrigatórios do discente. Ao terminar, clique em 

Próximo Passo>> Figura 60. 

 

FIGURA 60: DADOS PESSOAIS  

Cadastrados os dados pessoais, aparecerá a seguinte tela, na qual deverá se inserir os dados de conclusão 

da graduação do discente.  

Em seguida, anexe documentos clicando em Escolher arquivo (para fazer o upload) e selecione o tipo 

de documento dentre as opções (CPF, CNH, diploma, etc.). Clique em Enviar arquivo.  

Anexados todos os documentos, marque o campo de declaração de conferência da documentação e 

clique em Próximo Passo>>, Figura 61. 
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FIGURA 61: DOCUMENTAÇÃO DO DISCENTE 

 

Por último, preencha os dados obrigatórios a respeito do curso ao qual o discente será vinculado e clique 

em Confirmar para finalizar a operação, Figura 62.  

Obs.: Origem do discente – IFES fora do Estado, no Estado, no exterior, Instituição Privada, própria 

IFES ou Universidade Estadual. 

 

 

FIGURA 62: CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO DO DISCENTE 

 

Atualizar Dados Pessoais 
 

Permite que o usuário altere os dados pessoais de um discente (regular/especial) ativo previamente 

cadastrado no sistema. 
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Alunos → Cadastro → Atualizar 

Dados Pessoais, Figura 63. 

 

 

FIGURA 63 

 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Aparecerá a listagem com o nome do discente, conforme refinamento da busca. Localize o discente e 

clique no botão Selecionar , Figura 64. 

 

 

FIGURA 64: ATUALIZAÇÃO DOS DANOS PESSOAIS DE DISCENTE 
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Realize a atualização de dados do discente e vá até o fim da página e clique em Alterar dados, Figura 

65. 

 

FIGURA 65: DADOS BANCÁRIOS 

 

Consulta Avançada 
 

Esta consulta permite ao coordenador fazer a busca por alunos do seu curso, a partir de filtros, Figura 

66. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Consulta Avançada 

 

FIGURA 66 

 

O usuário deverá realizar a busca por alunos marcando um ou mais dos campos disponíveis, escrever a 

informação, se necessário, e clicar em Buscar, Figura 67. 
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FIGURA 67: BUSCAR DISCENTE  

Aparecerá, logo abaixo do menu Busca, a lista dos discentes encontrados segundo os filtros informados, 

conforme Figura 68. 

 

FIGURA 68: LISTA DE DISCENTES  

 

Se desejar, no menu inicial, o usuário poderá optar por se trazerem as informações em formato de 

relatório ou em arquivo CSV (que pode ser aberto em programas como o Excel). Clicando na Lupa , 

o usuário terá acesso ao histórico do aluno, Figura 69. 
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FIGURA 69: HISTÓRICO ESCOLAR 

Documentos 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Documentos, Figura 70.   

 

 

FIGURA 70 

 

Emitir Atestado de Matrícula 
 

Permite emitir o atestado de matrícula dos discentes do programa que estejam matriculados em 

disciplinas, Figura 71. 
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FIGURA 71: TURMAS MATRICULADAS 

 

Emitir Declaração de Vínculo 
 

Permite emitir a declaração de vínculo dos discentes do programa que estejam vinculados a ele 

(declaração de aluno regular), Figura 72. 
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FIGURA 72: DECLARAÇÃO DE ALUNO REGULAR  

 

Emitir Histórico 
 

Permite emitir histórico de um discente pertencente ao programa, Figura 73. 

 

FIGURA 73: HISTÓRICO ESCOLAR 
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O histórico contém o resumo das disciplinas e atividades nas quais o discente está matriculado, com o 

respectivo resultado, bem como as disciplinas e atividades pendentes para a conclusão do curso. O 

histórico faz parte do processo de homologação da dissertação ou tese e só apresenta o título do trabalho 

e banca se o discente tiver a atividade de defesa consolidada. 

Obs.: os documentos são digitais e, para confirmação de autenticidade, bastar acessar o link de 

confirmação presente nos documentos. 

 

Gerenciar Orientações 

Permite que o usuário cadastre, altere, finalize ou cancele a orientação de um professor orientador ou 

coorientador a um determinado discente. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno→ Gerenciar Orientações, 

Figura 74. 

 

  

FIGURA 74 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Abaixo, aparecerá o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja clique no botão Selecionar , Figura 75. 
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FIGURA 75: CADASTRAR ORIENTADOR 

 

Assim, aparecerá a próxima tela, na qual será possível optar por Cadastrar Nova Orientação, Alterar 

Dados da Orientação, Finalizar Orientação ou Cancelar Orientação, Figura 76. 

 

FIGURA 76 

 

 Cadastrar nova orientação   

 

Primeiro, o coordenador deve selecionar o docente. Em seguida, marcar o tipo de orientação e 

determinar a data de início. Para finalizar, clicar em Cadastrar Orientação, Figura 77.  

Obs.: cada discente pode ter apenas um orientador e vários coorientadores. 
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FIGURA 77: CADASTRAR ORIENTAÇÃO  

 Alterar Dados da Orientação  

Nessa aba, o coordenador poderá alterar/corrigir a data de início da orientação. Para isso, basta alterar a 

data e selecionar Alterar Orientação, Figura 78. 

 

 

FIGURA 78: ALTERAR ORIENTADOR 

 

 Finalizar Orientação   

Para encerrar orientação/coorientação, basta inserir a data da finalização e selecionar Finalizar 

Orientação Figura 79. Caso necessário, isso permitirá cadastrar um novo orientador/coorientador. Nessa 

opção, o histórico de orientação ficará registrado no sistema.  
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FIGURA 79: FINALIZAR PERÍODO DE ORIENTAÇÃO 

 

 Cancelar Orientação   

 

Para cancelar orientação/coorientação, basta selecionar Cancelar Orientação. Nessa opção, o histórico 

de orientação NÃO ficará registrado no sistema, Figura 80. 

 

FIGURA 80: CANCELAR ORIENTAÇÃO 

Aba Matrículas 
 

Analisar Matrícula de Alunos do Seu Programa 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Analisar Matrículas de 

Alunos do seu Programa. 

As solicitações de matrículas do aluno da pós-graduação em disciplinas do seu programa, em geral, são 

analisadas e deferidas pelo orientador do discente. Nesse caso, é importante que o orientador esteja 

devidamente cadastrado na opção Gerenciar Orientações.  
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Entretanto, o coordenador de pós-graduação também tem essa prerrogativa, Figura 81. 

 

 

FIGURA 81: ANALISAR MATRÍCULAS DE ALUNOS 

 

Digite o período de matrícula (Ex: 2022/1) e clique em Buscar, Figura 82. Aparecerá à listagem de 

solicitações de matrículas que os alunos fizeram no portal discente, e o coordenador deverá clicar no 

botão para analisar a matrícula do discente. 

 

 

FIGURA 82: ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS  

 

A seguir, aparecerá a tela para que o coordenador decida Matricular ou Cancelar o pedido. Marcando 

uma das duas opções, poderá escrever uma orientação geral de matrícula e depois deve clicar em 

Confirmar matrículas, Figura 83. 
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FIGURA 83: CONFIRMAR MATRÍCULAS 

 

Para subsidiar a decisão, o coordenador pode verificar o histórico escolar e a estrutura curricular do 

discente solicitante. Posteriormente, poderá visualizar também as orientações já realizadas para este 

discente. 

 

Analisar Matrícula de Alunos de Outros Programas 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Analisar Matrículas de 

Alunos de Outros Programas, Figura 84. 

 

FIGURA 84 

 

Permite a análise de matrículas de alunos de outros programas que solicitaram matrícula em seu 

programa. Para um discente realizar a matrícula em disciplinas de outro programa, é necessário que esta 
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seja aprovada pelo seu orientador ou coordenação do seu programa e ainda pela coordenação do 

programa que oferta a disciplina em que ele deseja se matricular. 

Para fins de aprovação no sistema pelo coordenador do programa, siga o mesmo procedimento de 

aprovação de matrícula de alunos do seu programa. 

Matricular Aluno Regular 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Matricular Aluno 

Regular. 

Permite a matrícula em disciplinas de alunos regulares, Figura 85. 

 

 
FIGURA 85 

  
Após selecionar a opção, efetue a busca do aluno regular desejado em uma das três opções de busca 

abaixo, Figura 86. 

 

 
FIGURA 86: BUSCA DE DISCENTE 

 

Após localizá-lo, clique em  . Busque a disciplina desejada em uma das quatro opções de busca, 

conforme Figura 87. 
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FIGURA 87 

 
Selecione o componente desejado e clique em Adicionar turmas selecionadas, Figura 88. 

 

 
FIGURA 88: ADICIONAR TURMAS SELECIONADAS  

. 
Após adicionar a turma, clique em Matricular discente, conforme indicado na Figura 89: 

 

 
FIGURA 89: MATRICULAR DISCENTE 

 

Por fim, confirmar a matrícula em Matricular Discente, Figura 90. 
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FIGURA 90: CONFIRMAR A MATRICULA DO DISCENTE 

 

 O usuário, após a opção acima, Figura 90, poderá emitir o Comprovante da Matrícula, buscar outro 

discente para efetuar matrícula ou voltar ao Menu Principal, Figura 91  

 

 
FIGURA 91: COMPROVANTE DE MATRÍCULA 

 

Matrícula em disciplina do Aluno Especial 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Matricular Aluno 

Especial, Figura 92. 

 

Permite a matrícula em disciplinas de alunos especiais. 
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FIGURA 92: MATRICULAR ALUNO ESPECIAL 

 

Após selecionar a opção, efetue a busca do aluno especial desejado em uma das três opções de busca 

mostradas na figura 93. 

 
FIGURA 93: BUSCAR ALUNO 

 

Após localizá-lo, clique em  . Busque a disciplina desejada em uma das quatro opções de busca, 

conforme Figura 94. 

 

 

FIGURA 94 

 
Selecione o componente desejado e clique no botão Adicionar turmas selecionadas, Figura 95.  

 
FIGURA 95: ADICIONAR TURMAS 

. 
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Após adicionar a turma, clique no botão Matricular discente, Figura 96: 

 

 

FIGURA 96: MATRICULAR DISCENTE 

 

Por fim, confirme a matrícula em Matricular Discente, Figura 97. 

 

 

FIGURA 97: CONFIRMAR A MATRICULA DO DISCENTE 

 

O usuário, após a opção, Figura 97, poderá emitir o Comprovante da matrícula, buscar um outro 

discente para efetuar matrícula ou voltar ao Menu Principal, Figura 98. 
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FIGURA 98: COMPROVANTE DE MATRÍCULA 

Atividades 

Essa funcionalidade permite que o usuário, Coordenador de Curso Stricto Sensu, analise matrículas de 

alunos do seu programa. 

Matricular 
Permite a matrícula de um determinado discente em uma atividade de pós-graduação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Atividades → 

Matricular, Figura 99. 

 

FIGURA 99: MATRICULAR 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Abaixo, aparecerá o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja, clique no botão Selecionar , Figura 100. 
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FIGURA 100: REGISTRO DE ATIVIDADE ACADÊMICA 

 

A seguir, escolha o programa de pós-graduação do discente e o tipo de atividade (Atividade 

Complementar, Dissertação/Tese, Proficiência e Qualificação) e clique em Buscar Atividades. 

Aparecerá, logo abaixo, a listagem de atividades cadastradas para o curso. Na atividade escolhida, clique 

no botão Selecionar , Figura 101. 

 

FIGURA 101: SELEÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Na tela seguinte, indique o Ano-Período (semestre) e a Data de Início da atividade (mês/ano) e clique 

em Próximo Passo>>, Figura 102. 
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FIGURA 102: INSERÇÃO DO PERÍODO DA ATIVIDADE  

Por fim, confira os dados, insira sua senha e clique em Confirmar, Figura 103. 

 

FIGURA 103: CONFIRMAÇÃO 

Renovar Matrícula 
 

Permite rematrícula de um discente que faça parte de seu programa em uma atividade de pós-graduação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Atividades → Renovar 

Matrícula, Figura 104. 
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FIGURA 104: RENOVAR MATRICULA 

 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Aparecerá o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que deseja, 

clique no botão Selecionar , Figura 105. 

 

FIGURA 105: REGISTRAR ATIVIDADE ACADÊMICA 

A seguir, aparecerá onde será possível escolher a atividade a ser renovada, clicando no botão Selecionar 

, Figura 106. 



   

58 

 

 

FIGURA 106: ATIVIDADE A SER RENOVADA 

 

Na próxima tela, deve-se conferir os dados do registro e confirmar a renovação para o semestre seguinte, 

clicando no botão Confirmar, Figura 107. 

 

 

FIGURA 107: CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 

Consolidar 
 

Permite a consolidação da matrícula (apropriação no histórico escolar) de um determinado discente em 

um componente curricular do tipo atividade. Ao consolidar uma atividade, o usuário informa se o 

discente foi aprovado ou não e finaliza a atividade. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Atividades → 

Consolidar, Figura 108. 
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FIGURA 108 

 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Abaixo, aparecerá o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja, clique no botão Selecionar , Figura 109. 

 

FIGURA 109: REGISTRO DE ATIVIDADE ACADÊMICA 

A seguir, selecione a atividade que deseja consolidar, clicando em Selecionar , Figura 110. 
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FIGURA 110: SELEÇÃO DE ATIVIDADE  

Obs.: atividades de qualificação e defesa só podem ser consolidadas após o lançamento da banca. 

 

Na tela seguinte, Figura 111, informe a Data Final da atividade (mês/ano) e a Situação (Aprovado ou 

Reprovado) e clique em Próximo Passo>>. 

 

FIGURA 111: REGISTRO DA ATIVIDADE 

 

No próximo passo, confira os dados lançados e clique em Confirmar, Figura 112. 
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FIGURA 112: CONFIRMAÇÃO 

 

Validar 
 

Esse menu permite a validação da matrícula de um determinado discente em uma atividade acadêmica. 

Implica o reconhecimento do seu cumprimento pelo aluno, proporcionando-lhe o direito ao registro e a 

contabilização da carga horária diretamente no histórico escolar. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Atividades → Validar, 

Figura 113. 

 

 

 

FIGURA 113 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis, e clicar em Buscar. 

Abaixo, aparecerá o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja, clique no botão Selecionar , Figura 114. 
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FIGURA 114: BUSCA DE ATIVIDADE 

 

A seguir, escolha o programa de pós-graduação do discente e o tipo de atividade (Atividade 

Complementar, Dissertação/Tese, Proficiência e Qualificação) e clique em Buscar Atividades. 

Aparecerá, logo abaixo, a listagem de atividades cadastradas para o curso. Na atividade escolhida, clique 

no botão Selecionar , Figura 115. 

 

FIGURA 115: BUSCAR ATIVIDADES 

Na tela seguinte, informe Ano/Período (semestre), a Data de Início, a Data Final da atividade 

(mês/ano) e a Situação (Aprovado ou Reprovado) e clique em Próximo Passo>>, Figura 1156. 
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FIGURA 116: REGISTRO ATIVIDADE 

 

No próximo passo, confira os dados lançados, escreva a senha e clique em Confirmar, Figura 117. 

 

FIGURA 117: CONFIRMAÇÃO 

Excluir 
 

Permite que o usuário exclua a matrícula de um discente em uma atividade acadêmica. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Matrículas → Atividades → Excluir, 

Figura 118. 
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FIGURA 118 

 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis, e clicar em Buscar. 

Abaixo, aparecerá o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja, clique no botão Selecionar , Figura 119. 

 

FIGURA 119: REGISTRO DE ATIVIDADE 

Na tela a seguir, selecione a matrícula na atividade que deseja excluir, clicando em Selecionar , 

Figura 120. 
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FIGURA 120: SELEÇÃO DA ATIVIDADE 

Confirme os dados da matrícula na atividade que deseja excluir, escreva sua senha e clique em 

Confirmar, Figura 121. 

 

FIGURA 121: CONFIRMAÇÃO 

Aba Alunos - Continuação 
 

Notas 
 

Essa funcionalidade é utilizada pelos Coordenadores do Programa de Pós-Graduação e permite 

consolidar turmas individualmente para os discentes da Pós-Graduação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno→ Notas → Consolidação 

Individual Figura 122 
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FIGURA 122 

Consolidação Individual  
 

Permite consolidar turmas individualmente para os discentes da pós-graduação. Pode ser usada para 

antecipação de menção, pois a consolidação de turmas, ao final de cada semestre, será realizada pelo 

docente no Portal Docente, de acordo com o calendário acadêmico do programa de pós-graduação. 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Aparecerá abaixo o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente, clique 

no botão Selecionar , Figura 123. 

 

FIGURA 123: BUSCAR ALUNO  

A seguir, selecione a disciplina para a qual deseja consolidar a menção do discente, clicando em , 

Figura 124. 
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FIGURA 124: SELECIONAR TURMA 

 

Informe ou confirme a informação de conceito (menção) e faltas, informe sua senha e clique em 

Consolidar Individual, Figura 125. Assim, a disciplina será apropriada no histórico escolar do discente.  

 

FIGURA 125: CONSOLIDAÇÃO INDIVIDUAL  

Vínculo 

 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno→ Vínculo  

Prorrogar Prazo de Conclusão  
 

Permite que o prazo de conclusão do curso seja prorrogado para os discentes da pós-graduação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno→ Vínculo → Prorrogar Prazo 

de Conclusão, Figura 126. 
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FIGURA 126 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Aparecerá abaixo o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja, clique no botão Selecionar , Figura 127. 

 

 

FIGURA 127: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

Informe o Tipo de Prorrogação (escolhendo entre a causa Administrativa ou Judicial) e informe o 

Número de Meses pelo qual o curso será prorrogado para o respectivo discente. Se desejar, adicione 

uma observação. Por fim, clique em Confirmar Prorrogação, Figura 128. 
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FIGURA 128: CONFIRMAR PRORROGAÇÃO 

 

Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão 
 

Permite o cancelamento da prorrogação de prazo de conclusão do curso concedida a discente de pós-

graduação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno→ Vínculo → Cancelar 

Prorrogação de Prazo de Conclusão, Figura 129. 

 

 

FIGURA 129 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis, e clicar em Buscar. 

Aparecerá abaixo o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente, clique 

no botão Selecionar , Figura 130. 
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FIGURA 130: CANCELAR PRORROGAÇÃO  

Para cancelamento da prorrogação, clique no botão , conforme figura 131. 

 

FIGURA 131: EXCLUSÃO PRORROGAÇÃO 

 

Por último, confirme o cancelamento, clicando em OK, Figura 132. 

 

FIGURA 132: CONFIRMAÇÃO 
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Conclusão  
 

Cadastrar Bancas 
 

Permite cadastrar banca de qualificação, que avaliará os conhecimentos gerais e específicos do aluno na 

sua área de pesquisa. 

Banca de Qualificação 
 

Para cadastrar a banca de qualificação, é necessário que o discente esteja matriculado em uma atividade 

do tipo qualificação. Além disso, não será permitido cadastrar mais de uma banca para uma mesma 

matrícula de atividade de qualificação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno→ Conclusão → Cadastrar 

bancas → Banca de Qualificação, Figura 133. 

 

 

FIGURA 133 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis, e clicar em Buscar. 

Aparecerá abaixo o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja e clique no botão Selecionar , Figura 134. 
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FIGURA 134: SELECIONAR DISCENTE  

 

O sistema apresentará os dados do aluno Figura 135. Preencha os dados gerais obrigatórios da banca e 

clique em Próximo Passo>>, Figura 136. 

 

FIGURA 135: DADOS DO ALUNO 
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FIGURA 136: DADOS DA BANCA 

Preenchidos os dados da banca, o usuário deve inserir os membros da banca, indicando se são membros 

internos ou externos, e clicar em Próximo Passo>>, Figura 137. 
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Obs.: para selecionar docente interno ou externo já cadastrado, basta digitar o nome da pesquisa e 

selecioná-lo; caso necessário, é possível também cadastrar novo docente externo nessa aba. 

 

FIGURA 137: MEMBROS DA BANCA 

 

Na tela seguinte, aparecerá um resumo. Para finalizar, clique em Confirmar, Figura 138. 

 

FIGURA 138: RESUMO 

 

 

Banca de Defesa 
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Cadastrar 

bancas → Banca de Defesa, Figura 139. 

 

 

FIGURA 139 

Ao acessar o menu, aparecerá tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá realizar a 

busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. Aparecerá abaixo 

o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que deseja, clique no 

botão Selecionar , Figura 140. 

 

 

FIGURA 140: BUSCA DE DISCENTE 

 

Preencha os dados gerais obrigatórios da banca e clique em Próximo Passo>>, Figura 141. 
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FIGURA 141: DADOS DA BANCA 

 

Preenchidos os dados gerais, o usuário deve inserir os membros da banca, indicando se são membros 

internos ou externos, e clicar em Próximo Passo>>, Figura 142. 

Obs.: para selecionar docente interno ou externo já cadastrado, basta digitar o nome da pesquisa e 

selecioná-lo; caso necessário, é possível também cadastrar novo docente externo nesta aba. 

 

FIGURA 142: MEMBROS DA BANCA  

 

Na tela seguinte, aparecerá um resumo. Para finalizar, clique em Confirmar, Figura 143. 
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FIGURA 143 

 

Alterar Banca 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Cadastrar 

bancas → Alterar Banca, Figura 144. 

 

 

FIGURA 144 

Nessa aba será possível Visualizar, Alterar, Aprovar Banca, Cancelar Banca, além de Gerar Ata de 

Defesa e Folha de Correções e Ver Arquivo da Ata e Folha de Correções. Figura 145. 
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FIGURA 145: BANCA DO DISCENTE 

 

Para gerar a ata, informe o número e clique em Gerar Ata, Figura 146. 

 

 

FIGURA 146: GERAR ATA 

 

Declaração de Participação em Banca 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Cadastrar 

bancas → Declaração de Participação em Banca, Figura 147. 



   

79 

 

 

 

FIGURA 147 

Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Aparecerá abaixo o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja, clique no botão Selecionar , Figura 148. 

 

 

FIGURA 148: EMITIR CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DE BANCA 

 

Na tela seguinte, selecione os participantes que desejar e clique em Emitir Certificados dos 

Participantes Selecionados, Figura 149. 
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FIGURA 149: DADOS DA BANCA 

Modelo da declaração, Figura 150 

. 

 

FIGURA 150: DECLARAÇÃO  

 

Cadastrar Defesa de Aluno Concluído 
 

Essa funcionalidade permite o cadastro de defesa de alunos que já concluíram o curso. O cadastro é 

realizado seguindo os mesmos passos da banca de defesa mencionados anteriormente. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Cadastrar 

bancas → Cadastrar Defesa de Aluno Concluído, Figura 151. 
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FIGURA 151 

 

Validar Bancas Pendentes 
 

Nessa aba será possível visualizar, cancelar, aprovar e alterar a banca pendente cadastrada pelo 

orientador no portal do docente. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Cadastrar 

bancas → Validar Bancas Pendentes, Figura 152. 

 

FIGURA 152: VALIDAR BAMCAS 

O sistema apresentará possíveis bancas para análise, Figura 153.  

 

 

FIGURA 153: VALIDAR BANCAS PENDENTES 
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Acompanhar Procedimentos após Defesa 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Acompanhar 

Procedimentos após Defesa, Figura 154. 

 

FIGURA 154 

 

Ao acessar o menu, aparecerá tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá realizar a 

busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. Aparecerá abaixo 

o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que deseja, clique no 

botão Selecionar , Figura 155 

. 

 

FIGURA 155: ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS APÓS DEFESA 

Selecionado o discente, na tela seguinte, aparecerá um sinal de confirmação ao lado da atividade já 

realizada, conforme o exemplo abaixo (Consolidação da atividade de defesa), Figura 156. 
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FIGURA 156: CONSOLIDAÇÃO DA ATIVIDADE DA DEFESA 

 

Confirmar recebimento de Tese/Dissertação 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Confirmar 

recebimento de Tese/Dissertação, Figura 157. 

 

FIGURA 157 
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Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá 

realizar a busca do discente, marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. 

Aparecerá abaixo o nome do discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente que 

deseja, clique no botão Selecionar  , Figura 158. 

 

FIGURA 158: CONFIRMAR RECEBIMENTO DE TESE/DISSERTAÇÃO 

Após selecionar o discente, informe o Status da dissertação dentre as opções disponibilizadas e clique 

em Confirmar Recebimento, Figura 159. 

 

 

FIGURA 159: CONFIRMAR RECEBIMENTO 

 

Validar Documentação Para Homologação de Diploma 
 

O discente encaminha a documentação pessoal para homologação no Portal do Discente e, nesta aba, o 

coordenador valida essa documentação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Validar 

Documentação Para Homologação de Diploma, Figura 160. 
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FIGURA 160 

 

Homologação de Diploma 
 

Esta operação irá gerar o Formulário para Cadastro de Dissertação e a Requisição para Confecção de 

Diploma. O aluno submete os documentos no Portal do Discente. 

Gerar Documentos da Solicitação 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Homologação 

de Diploma → Gerar Documentos da Solicitação, Figura 161. 

 

FIGURA 161 

 

Comprovante de Solicitação Homologação 
 

Essa funcionalidade permite que, após solicitar a homologação do diploma, o coordenador stricto sensu 

imprima o comprovante de solicitação e o anexe ao processo de homologação. 
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Conclusão → Comprovante 

de Solicitação Homologação, Figura 162. 

 

FIGURA 162 

Modelo do comprovante, Figura 163. 

 

FIGURA 163: COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIPLOMA 

 

Visualizar Solicitações de Homologação de Diploma pendentes 
 

Essa funcionalidade permite a visualização de todas as solicitações de homologação de diploma 

pendentes.  

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Visualizar Solicitações de 

Homologação de Diploma pendentes, Figura 164. 
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FIGURA 164 

 

O usuário poderá realizar as ações para alterar a solicitação, bem como visualizá-la, Figura 165. 

 

FIGURA 165: VISUALIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO 

Aba Alunos - Continuação 
 

Discentes com NEE 
 

Permite a visualização dos alunos com solicitação de apoio ao DACES. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Discentes com NEE, Figura 

166. 
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FIGURA 166 

Acesse Discentes com NEE → Solicitações enviadas para DACES e aparecerá a seguinte tela. Acessando 

os menus, será possível: Visualizar Detalhes da solicitação de apoio, Visualizar Histórico, Emitir 

Atestado de Matrícula, Visualizar Notas, Alterar Solicitação e Visualizar Acompanhamentos, Figura 167. 

 

 

FIGURA 167: ALUNOS COM SOLICITAÇÃO NA DACES 

 

Cadastro de Bolsista 
 

Permite o registro e gerenciamento dos alunos bolsistas. 
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Cadastro dos Bolsistas 

CNPq, Figura 168. 

 

FIGURA 168 

 

Aparecerá tela na qual será possível fazer o gerenciamento dos bolsistas, alterando os dados de vigência 

da bolsa, clicando em: e finalizar o bolsista, clicando em , Figura 

169. 

 

FIGURA 169: BOLSISTAS CNPQ 

 

Para cadastrar um novo bolsista, clique em . Ao acessar o menu, aparecerá a 

seguinte tela para realizar a localização do discente. O usuário deverá realizar a busca do discente, 

marcando um ou mais dos campos disponíveis e clicar em Buscar. Aparecerá abaixo o nome do 

discente, conforme refinamento da busca. Ao visualizar o discente, clique no botão Selecionar , 

Figura 170. 
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FIGURA 170: CADASTRO DE BOLSAS 

 

Informe o prazo do bolsista e clique em Confirmar, Figura 171. 

 

FIGURA 171: DADOS DA BOLSA 

 
 

Bolsas de Docência Assistida 
 

Submeter Proposta 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Bolsas Docência Assistida 

→ Submeter Proposta, Figura 172. 
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FIGURA 172 

Para cadastrar um novo Plano de trabalho clique em  Figura 173. 

Obs.: é necessário ter um edital cadastrado para ser possível cadastrar e submeter proposta. 

 

 

FIGURA 173: SOLICITAÇÃO DE BOLSAS 

 

Adicione os dados do formulário, Figura 174, e clique em Cadastrar. 
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FIGURA 174: SOLICITAÇÃO DE BOLSAS 

Para submeter o plano de trabalho, acesse novamente o menu e clique em Confirmar solicitação, 

Figura 175. Se desejar visualize, altere ou remova o plano de trabalho. 

 

 

FIGURA 175: CONFIRMAR SOLICITAÇÃO 
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Consultar Propostas Cadastradas 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Bolsas Docência Assistida 

→ Consultar Propostas Cadastradas Figura 176. 

 

FIGURA 176 

 

Para consultar, escolha o edital para o qual a proposta foi submetida e clique em Consultar, Figura 177. 

 

FIGURA 177: CONSULTAR SOLICITAÇÕES 

Aperte o botão Lupa para acessar o projeto cadastrado, Figura 178. 

 

FIGURA 178: VISUALIZAR SOLICITAÇÃO 
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Nessa seção, aperte novamente o botão Lupa , para visualizar em formato de relatório, conforme 

Figura 179. Aqui é possível indicar o bolsista, clicando no ícone e indicando o 

nome do aluno selecionado para o projeto. 

 

FIGURA 179: SOLICITAÇÃO DE BOLSITA 

 

Gerenciar Planos de Docência Assistida 
 

Permite gerenciar planos de docência assistida.  

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Bolsas Docência Assistida 

→ Gerenciar Planos de Docência Assistida, Figura 180. 

 

FIGURA 180 

 

Para gerenciar os planos dos docentes insira um ou mais critérios e clique em buscar de acordo com a 

Figura 181. 
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FIGURA 181: GERENCIAR PLANOS DE DOCÊNCIA  

 

Após a finalização do período de duração da aplicação do plano, o discente submete relatório que deverá 

ser aprovado pela coordenação do curso, Figura 182. 

 

 

FIGURA 182: PLANO DE TRABALHO 
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Planos de Docência Assistida sem Indicação 
 

Também é possível realizar o cadastro do plano de docência assistida sem indicação posterior do 

discente. O discente da pós-graduação é indicado no ato do cadastro do plano.  

 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Bolsas Docência Assistida 

→ Planos de Docência Assistida sem Indicação, Figura 183. 

 

FIGURA 183 

Produto Educacional 
 

Permite cadastro de produto educacional.  

Cadastrar 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Produto Educacional → 

Cadastrar, Figura 184. 

Obs.: por enquanto está habilitado somente para alunos do mestrado profissional. 
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FIGURA 184 

 

Ao clicar no caminho, aparecerá a tela abaixo, para lançamento dos dados do produto educacional. 

Efetivar os lançamentos e clicar em Cadastrar, Figura 185. 

 

FIGURA 185: PRODURO EDUCACIONAL 

 

Listar/Alterar 
 

Permite listar/alterar o cadastro do produto educacional. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno → Produto Educacional → 

Cadastrar → Listar/Alterar, Figura 186. 
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FIGURA 186 

Ao clicar no caminho, aparecerá à tela abaixo, Figura 187, onde será possível visualizar os produtos 

educacionais cadastrados, alterá-los e removê-los. 

 

FIGURA 187: PRODUTO EDUCACIONAL 

Fórum de Cursos 
 

Os fóruns são destinados para discussões relacionadas ao curso vinculado ao usuário. Permite aos 

coordenadores e secretários o cadastro de um novo fórum e a visualização da lista dos tópicos ativos. Os 

alunos do curso e a coordenação têm acesso a ele. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Aluno→ Fórum de Cursos, Figura 

188. 
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FIGURA 188 

 

Aparecerá tela onde será possível fazer o gerenciamento dos fóruns, cadastrar novo tópico, realizar 

novas postagens nos tópicos dos fóruns, seguir o tópico (  e 

) e removê-lo ( ), Figura 189. 

 

FIGURA 189: GERENCIAMENTO DOS FÓRUNS 

 

Para cadastrar novo tópico no fórum, clique em , forneça as informações 

pedidas, selecione para quais cursos enviar e se deseja enviar e-mail e clique em Cadastrar Tópico, 

Figura 190. 
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FIGURA 190: CADASTRAR TÓPICOS 

Aba Consultas 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar as informações de todos os cursos de pós-graduação stricto sensu.  

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Cursos de Pós-

Graduação, Figura 191. 

 

 

FIGURA 191 

Disciplinas 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar todas as disciplinas de pós-graduação stricto sensu. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Disciplinas, Figura 192 
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FIGURA 192 

Estruturas Curriculares 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar as informações da Estrutura Curricular do programa que 

administra.  

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Estruturas Curriculares, 

Figura 193. 

 

FIGURA 193 

Turmas 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar todas as turmas de pós-graduação stricto sensu por programa.  

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Turmas, Figura 194. 
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FIGURA 194 

Consultar Unidade Acadêmica. 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar quais são os programas de pós-graduação stricto sensu da 

Universidade por nome e sigla. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Consultar Unidade 

Acadêmica, Figura 195. 

 

FIGURA 195 

Projetos de Pesquisa 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar os projetos de pesquisa da Universidade. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Projetos de Pesquisa , 

Figura 196. 
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FIGURA 196 

Consultar Bancas. 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar todas as bancas de qualificação e defesa de todos os programas de 

pós-graduação stricto sensu. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Consultar Bancas, 

Figura 197. 

 

FIGURA 197 

 

Consulta de Calendários Acadêmicos 
 

Nessa aba o usuário poderá consultar o calendário semestral do programa que administra. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Consultas → Consulta de Calendários 

Acadêmicos, Figura 198. 

 



   

104 

 

 

FIGURA 198 

 

Aba Relatórios 
 

Turma 
 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Relatório de Turma 

 

Relatórios de Turmas 
 

Nessa aba o usuário poderá emitir relatórios referentes às turmas do programa de pós-graduação, Figura 

199.  

 

FIGURA 199 

Alunos 
 

Nessa aba o usuário poderá emitir relatórios referentes aos alunos do programa de pós-graduação. 
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Relatórios → Alunos, Figura 200. 

 

 

FIGURA 200 

 

Docentes 
  

Nessa aba o usuário poderá emitir relatórios referentes aos docentes do programa de pós-graduação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Relatórios → Docentes, Figura 201. 
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FIGURA 201 

Outros 

 
Nessa aba o usuário poderá emitir relatórios diversos referentes ao programa de pós-graduação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Relatórios → Outros, figura 202. 

 

 

FIGURA 202 

 

Aba Página Web 
 

Ao selecionar a aba Página Web, o usuário poderá configurar, em vários aspectos, a página pública do 

seu programa de pós-graduação stricto sensu, Figura 203. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Página WEB → Apresentação do 

Programa. 
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FIGURA 203 

Em Apresentação do Programa, o usuário poderá alterar o endereço eletrônico da página web e o seu 

texto introdutório, em português e outros idiomas. 

 

Configurar Cores do Programa 
 

Na aba destacada abaixo, o usuário poderá configurar as cores que aparecerão na página web do 

programa. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Página WEB → Configurar Cores do 

Programa, Figura 204. 

 

 

FIGURA 204 

 

Documentos/Arquivos do Programa 
 

Em Documentos/Arquivos do Programa, o usuário poderá cadastrar, alterar e remover documentos e 

arquivos do programa que deverão aparecer no portal público.  
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Página WEB → 

Documentos/Arquivos do Programa, Figura 205. 

 

 

FIGURA 205 

 

 

Notícia do Portal Público do Programa 
 

Na aba a seguir, o usuário poderá cadastrar, alterar e remover as notícias que aparecerão no Portal 

Público do Programa. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Página WEB → Notícia do Portal 

Público do Programa, Figura 206. 

 

 

FIGURA 206 

Notícias do Portal dos Discentes do Programa 
 

Já na aba destacada abaixo, o usuário poderá cadastrar, alterar e remover as notícias que aparecerão no 

Portal dos Discentes do Programa. 
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Página WEB→ Notícias do Portal dos 

Discentes do Programa, Figura 207. 

 

 

FIGURA 207 

 

Outras Opções do Programa 
 

Na última aba, o usuário poderá cadastrar, alterar e remover outras opções que aparecerão no portal 

público do programa. 

 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Página WEB → Outras Opções do 

Programa, Figura 208. 

 

FIGURA 208 

Aba Outros 
 

Alterar Dados de Contato da Coordenação 
 

Selecionando a aba abaixo, o usuário poderá alterar os contatos da coordenação.  
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Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Outros → Alterar Dados de Contato 

da Coordenação, Figura 209. 

Obs.: sugerimos que os contatos disponibilizados sejam institucionais, já que aparecerão na página 

pública do programa. 

 

FIGURA 209 

Preencher a Autoavaliação 
 

Em período determinado, os responsáveis pelo módulo SIGAA-Avaliação Institucional disponibilizarão, 

na aba indicada, as informações para preenchimento da autoavaliação. 

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Outros → Preencher a Autoavaliação, 

Figura 210.  

 

FIGURA 210 

 

Notificar discentes e docentes do curso 

 
Selecionando a aba seguir, o usuário poderá notificar, com mensagens e/ou arquivos, os discentes e 

docentes do curso que administra.  

Caminho: SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Outros → Notificar discentes e 

docentes do curso, Figura 211. 

 

FIGURA 211 

 


