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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 do Portal do Discente, da Universidade de Brasília, englobados no novo
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA.
O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através de um conjunto de
módulos, tais como: Graduação, Extensão, Estágio, Relações Internacionais, Processo
Seletivo, entre outros. Vale destacar também a existência de portais específicos para atender
a necessidade da comunidade acadêmica, tais como o Portal do Discente e o Portal do
Docente.

Termos e Definições (Glossário)
Termo
Consultar Ações Associadas

Definição
Permite consultar as Ações Associadas das quais
participa.

Meus Planos de Trabalho

Permite visualizar os Planos de Trabalhos das
Ações Associadas das quais participa.

Certificados e Declarações

Permite gerar os Certificados e Declarações das
Ações Associadas das quais participou.
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Aba Ações Associadas
Através desta aba, o usuário poderá consultar as ações associadas existentes na Instituição.
Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → Portal do
Discente → Ações Associadas.

O menu de ações associadas traz as seguintes funcionalidades para acesso do aluno: Consultar
Ações Associadas, Meus Planos de Trabalho, Certificados e Declarações, conforme mostrado
na figura acima.

Ações Associadas - Consultar Ações Associadas
Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → Portal do
Discente → Ações Associadas → Consultar Ações Associadas.

O sistema exibirá a seguinte tela:
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Caso desista da operação, clique em Cancelar. Esta função será válida sempre que estiver
presente.
Para voltar a página inicial do módulo, clique no link Portal do Discente. Esta operação será
válida sempre que estiver disponível.
Para prosseguir, informe um ou mais dados e clique em Buscar. Abaixo são detalhados cada
um dos campos usados para buscar a Ação Acadêmica:
•

Título do Projeto: Insira o título do projeto que deseja buscar;

•

Ano: Informe o ano no qual a ação associada foi solicitada;

•

Período: Informe o período de execução da ação em questão;

•

Edital: Selecione entre as opções disponíveis no sistema o edital no qual a ação
associada está inserida;

•

Área do CNPq: Escolha na lista apresentada pelo sistema a opção desejada;

•

Unidade Proponente: Escolha na lista apresentada pelo sistema a unidade que propôs
a ação associada;

•

Coordenador: Insira o nome do coordenador responsável pela ação associada em que
se deseja buscar;

•

Situação: Escolha na lista apresentada pelo sistema a situação desejada;
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•

Solicitação e Renovação: Escolha na lista apresentada pelo sistema a opção desejada;

•

Financiamento e Convênios: Escolha nas marcações apresentadas pelo sistema a
opção desejada;

•

Dimensão Acadêmica: Selecione a dimensão acadêmica da ação em questão, entre as
opções:
o Ensino;
o Extensão;
o Pesquisa.

O aluno poderá inserir os parâmetros da tela acima para facilitar e restringir a busca. Ao
realizar a busca, o sistema listará os resultados, como na figura abaixo:

Ao clicar no botão

(lupa), o sistema retornará ao aluno os detalhes da ação associada

selecionada. Clicando no botão

(impressora), o sistema retornará os detalhes da ação

associada em formato para impressão. Ao clicar no botão

(dinheiro), o sistema retornará

um relatório do orçamento consolidado, conforme figura abaixo:
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Ações Associadas - Meus Planos de Trabalho
Através desta operação, o usuário poderá visualizar os Planos de Trabalhos das Ações
Associadas das quais participa.
Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → Portal do
Discente → Ações Associadas → Meus Planos de Trabalho.

O sistema retornará a seguinte tela:

Ao clicar no botão

(lupa), o sistema retornará os detalhes da ação associada selecionada,

conforme figura abaixo:
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O aluno visualizará o resumo da ação e poderá retornar ao menu Meus Planos de Trabalho
clicando no botão

.
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No menu Meus Planos de Trabalho, ao clicar no botão

(visualizar discente), o sistema

retornará os detalhes do discente presente na ação associada em formato para impressão,
conforme figura abaixo:

Caso o aluno clique no botão

(imprimir), o sistema disponibilizará os dados do discente

em formato para impressão. O aluno poderá retornar ao menu Meus Planos de Trabalho
clicando no botão Voltar.
No menu Meus Planos de Trabalho, ao clicar no botão

(visualizar plano), o sistema

retornará o plano de trabalho do qual o aluno participa, conforme a figura abaixo:
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Caso o aluno clique no botão

(imprimir), o sistema disponibilizará os dados do plano de

trabalho em formato para impressão. O aluno poderá retornar ao menu Meus Planos de
Trabalho clicando no botão Voltar.

Ações Associadas - Certificados e Declarações
Através desta operação, o usuário poderá gerar os Certificados e Declarações das Ações
Associadas das quais participou.
Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → Portal do
Discente → Ações Associadas → Certificados e Declarações.
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O sistema retornará a seguinte tela, listando os projetos para emissão de declaração:

Ao clicar no botão

(lupa), o sistema retornará os detalhes da ação associada selecionada.

Clicando no botão

(declaração), o sistema realizará o download da declaração do aluno na

ação associada selecionada.
Importante: Emissão de certificados são apenas para cursos e eventos, como ações associadas
são do tipo projeto. Ficará apenas disponível a emissão de declarações.
Segue abaixo um exemplo de declaração que o sistema disponibilizará:
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