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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 

Perfil Gestor de Relações Internacionais 

 

 

Listar/Alterar Programas de Mobilidade 

Esta funcionalidade permite ao gestor visualizar, alterar ou excluir Programas de Mobilidade 

disponibilizados pela instituição. 

Para realizar a operação, acesse SIGAA → Módulo → Relações Internacionais → Mobilidade 

→ Programas de Mobilidade → Listar/Alterar Programas de Mobilidade. 
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A seguinte tela será exibida pelo sistema: 

 

Para realizar uma busca por programa de mobilidade, informe, pelo menos, um dos seguintes 

critérios: Nome, Sigla do programa ou Status do programa. Como exemplo, utilizaremos 

como filtro Nome o valor ANDIFES. 

Em seguida, clique em Buscar. A página com os resultados será exibida abaixo: 
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Se desejar visualizar os dados sobre o programa, clique no ícone . A janela abaixo será 

apresentada pelo sistema: 

 

Para sair desta tela, basta apertar o botão “X”, localizado no canto superior direito desta janela. 

Retornando à tela anterior, na Lista de Programas de Mobilidade, caso queira alterar algum 

dado do programa, clique no ícone . O sistema direcionará para a seguinte tela: 
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De volta à página anterior, Lista de Programas de Mobilidade, se desejar inativar um 

programa, clique no ícone . A caixa de diálogo abaixo será apresentada: 

 

Clique em OK para prosseguir com a operação ou clique em Cancelar caso queira desistir. 

Optando pela remoção, uma mensagem de sucesso será exibida no topo da tela, conforme 

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

será exibida, posteriormente. Esta ação será válida para todas as telas em que estiver presente. 

Caso deseje retornar a página principal do módulo, clique em . Esta 

opção será válida para todas as páginas em que for exibida. 

 

 

Cadastrar Programa de Mobilidade 

Esta funcionalidade permite ao gestor cadastrar Programas de Mobilidade disponibilizados 

pela instituição. 

Para realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulo → Relações Internacionais → 

Mobilidade → Programas de Mobilidade → Cadastrar Programa de Mobilidade. 

 

O sistema exibirá alguns campos a serem preenchidos para a realização do cadastro, conforme 

demonstrado abaixo: 
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Para realizar o cadastro, informe os seguintes dados: 

• Nome do Programa de mobilidade; 

• Sigla do programa; 

• Áreas envolvidas com o programa; 

• Requisitos necessários para se inscrever no programa; 

• Status do programa, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema; 

• Selecione se terá ou não Bolsa; 

• Como se Inscrever para o programa; 

• Benefícios adquiridos com o programa; 

• Link do edital no campo Site; 
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• Documentos Exigidos para inscrição no programa; 

• Observações relacionadas ao programa; 

• País de destino. Para adicionar um país na lista, clique no ícone . No nosso caso, 

será sempre Brasil, pois estamos trabalhando com a mobilidade nacional. 

Utilizaremos, como exemplo os seguintes dados: 

• Nome do Programa: Convênio ANDIFES de Mobilidade; 

• Sigla: ANDIFES; 

• Áreas Envolvidas: Todas; 

• Requisitos: 20% do curso concluído. Ter no máximo 2 reprovações acumuladas nos 

dois períodos letivos que antecedem o pedido de mobilidade. Não estar em 

trancamento geral de matrícula; 

• Status: Ativo; 

• Bolsa: Não; 

• Como se inscrever: O Coordenador do curso deverá encaminhar à DAIA, via SEI, o 

processo do estudante; 

• Benefícios: Enriquecimento do conhecimento acadêmico. Troca de experiências 

acadêmicas; 

• Site: www.deg.unb.br/mobilidade 

• Documentos Exigidos: Além dos documentos solicitados pela Instituição de destino, 

o estudante deverá anexar ao processo: 

o Cópia RG e CPF; 

o Declaração do SIGRA que o aluno está regularmente matriculado em 

disciplinas; 

o Cópia do histórico escolar de graduação; 

o Requerimento de participação no programa de mobilidade. 

• País: Brasil. 

Após o preenchimento dos dados, o usuário deverá apertar o botão  para cadastrar o país. 

No nosso caso, será o Brasil. 

http://www.deg.unb.br/mobilidade


 

9 

 

Posteriormente, inseridos as informações do exame de proficiência, clique em Cadastrar. A 

mensagem de sucesso da operação será exibida: 

 

Caso queira remover um país que foi adicionado, clique no ícone  . A caixa de diálogo 

abaixo será apresentada pelo sistema: 

 

Clique no botão OK para prosseguir com a operação ou clique no botão Cancelar caso 

desista. Optando pela remoção, uma mensagem de sucesso será exibida no topo da tela e o 
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país terá sido removido da barra de opções de países cadastrados (localizada no campo 

inferior). 

 

Caso deseje desistir da operação, clique em Cancelar e confirme o abandono na caixa de 

diálogo que será exibida, posteriormente. 

Caso deseje retornar a página principal do módulo, clique em . 

 


