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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 Graduação 

Usuários Perfil Específico 

Perfil Administrador 
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Cadastrar Curso 

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar, no sistema da Instituição, um novo curso do 

nível de Graduação. 

Para acessar, entre no SIGAA → Módulos → Graduação → DDP → Curso → Cadastrar. 

O sistema exibirá a tela a seguir: 
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O campo Senha e o botão Cadastrar serão utilizados depois que forem preenchidos todos os 

dados. Para retornar ao módulo principal, clique no link  no final da página. Caso 

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

pelo sistema. 

Para cadastrar um curso de graduação, informe os campos listados abaixo: 

• Nome do curso de graduação; 

• Selecione Situação atual do curso (por padrão selecione ATIVO); 

• Titulação para o Gênero Masculino. Ex.: Licenciado/Bacharel; 

• Titulação para o Gênero Feminino. Ex.: Licenciada/Bacharela; 

• Código INEP, que se trata do código gerado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais que reconhece o curso oferecido. Essa informação constará 

nos dados do curso, quando for disponibilizado um novo PPC (caso contrário, não 

preencher); 

• Selecione o Grau Acadêmico do curso que será cadastrado; 

• O Estado de Andamento do Curso, ou seja, estado em que o curso é ministrado; 

• Município de Andamento do Curso, em que município do estado informado acima o 

curso será ministrado; 

• Escolha a Área do Curso a partir das opções do sistema. Essa área está relacionada a 

qual conhecimento específico o curso abrange; 

• Selecione como se dará a Forma de Participação do Aluno ao curso (presencial/à 

distância); 

• No campo Área Sesu, informe a Área da Secretaria de Educação Superior padronizada 

para o curso; 

• Selecione Área de Conhecimento do Vestibular para ingresso no curso; (Humanística, 

Tecnológica, etc) – campo não obrigatório; 

• Escolha qual a Natureza do Curso entre as opções disponibilizadas (por padrão, 

selecione Graduação); 

• Selecione como será o Tipo de Oferta do Curso; (no caso da UnB – semestral); 

• Defina como ocorrerá o Tipo de Oferta de Disciplina para o curso; (no caso da UnB – 

semestral); 

• Escolha qual o Tipo de Ciclo de Formação do curso; (por padrão selecione um ciclo); 
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• Selecione um Convênio Acadêmico para o curso. Este convênio é firmado com 

prefeituras ou com governos de Estados, com o intuito de aperfeiçoar o desempenho 

de professores de ensino fundamental e médio através de um curso superior (no caso 

da UnB, não precisa selecionar nenhuma das opções); 

• Escolha a Unidade Responsável na Instituição pelo curso de graduação; 

• Selecione a Unidade Responsável 2 pelo curso (se houver, caso contrário não precisa 

selecionar nenhuma das opções); 

• Defina a Unidade da Coordenação será responsável diretamente pelo curso; 

• O Website do Curso que será cadastrado. Exemplo: www.unb.br; 

• Marque a opção Coordenador Pode Matricular Discente caso seja possível que o 

coordenador realize matrícula em componentes de alunos do curso; 

• Nota mínima para aprovação em atividade autônomas e de orientação individual: 

deixar em branco; 

• Adicione o Projeto Político Pedagógico ao curso cadastrado. Para isso, clique em 

Escolher Arquivo e escolha o documento em seu computador ou caso deseje inserir o 

projeto manualmente preencha os campos: Perfil do Profissional, Competências e 

Habilidades do Profissional, Metodologia e Avaliação do Curso. 

Exemplificaremos a operação informando os seguintes critérios: 

• Nome: Teste; 

• Situação: Ativo; 

• Titulação para o Gênero Masculino: Licenciado; 

• Titulação para o Gênero Feminino: Licenciada; 

• Grau Acadêmico: Licenciatura; 

• Estado de Andamento do Curso: Distrito Federal; 

• Município de Andamento do Curso: Brasília; 

• Área do Curso: Ciências Humanas; 

• Forma de Participação do Aluno: Presencial; 

• Área Sesu: Ciências Humanas; 

• Natureza do Curso: Graduação; 

• Tipo de Oferta do Curso: Semestral; 

• Tipo de Oferta de Disciplina: Semestral; 

• Tipo de Ciclo de Formação: Um ciclo; 
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• Unidade Responsável: Instituto de Ciências Humanas – Brasília – 11.01.01.18; 

• Unidade da Coordenação: Unidade Acadêmica 1 – Teste – 11.01.33.01; 

• Coordenador pode matricular discente: ☑; 

•  Todos os campos do Projeto Pedagógico do curso: A definir. 

Após inserir os dados, informe a Senha de usuário e clique em Cadastrar para confirmar o 

cadastro do curso. O sistema irá exibir uma mensagem informando o sucesso da operação, 

como mostrado a seguir: 

 

 

Alterar Curso 

Essa operação permite ao usuário preencher ou alterar informações sobre Área do Curso, 

Código INEP, Área Sesu e Área do Conhecimento do Vestibular dos cursos/opções no 

SIGAA. 

Para utilizar esta funcionalidade, acesse: SIGAA → Módulos → Graduação → DDP → Curso 

→ Buscar/Alterar. 

O sistema exibirá a tela abaixo para a busca por cursos: 
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Ao clicar na opção indicada, surgirá uma tela para o usuário escolher o curso/opção que deseja 

pesquisar, conforme mostra a figura abaixo: 

 

O usuário poderá buscar o curso pelo seu Nome, Centro ou escolher Todos. 

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar. 

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link . 

Caso o usuário marque a opção Todos e clique em Buscar, surgirá a tela a seguir para a 

escolha do curso, conforme abaixo: 
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Caso o usuário deseje visualizar o curso, basta clicar na respectiva ferramenta , ao final da 

linha à direita. Para editar, deverá clicar no ícone  e para remover o curso, no ícone . 

Como exemplo, utilizaremos a ferramenta editar para inserir as informações para o curso 

COMUNICAÇÃO SOCIAL/FAC - BRASÍLIA - LICENCIATURA - EAD - PARFOR. Ao 

clicar no ícone  para esse curso, surgirá a tela para inserir/alterar os dados de Código INEP,  

Área do Curso, Área Sesu, Área do Conhecimento do Vestibular, como mostrado a seguir: 
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No nosso exemplo, o Código INEP não foi cadastrado, mas os campos Área do Curso, Área 

Sesu e Área de Conhecimento do Vestibular já estão preenchidos. Basta inserir a 

informação desejada em cada um desses campos e, no final da tela, inserir a senha no campo 

Confirme sua Senha e clicar em Alterar. 
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Uma mensagem surgirá confirmando o sucesso da operação, conforme mostrado abaixo: 

 

 


