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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

Cadastrar Componente Curricular
Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar, no sistema da Instituição, um novo
componente curricular do nível de Graduação.
Para acessar, entre no SIGAA → Módulos → Graduação → DDP → Componentes
Curriculares → Cadastrar.
O sistema exibirá a tela abaixo:
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Caso desista da operação, clique em CANCELAR. O sistema exibirá uma janela para
confirmação. Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link

.

O usuário deverá selecionar, entre as opções listadas, os seguintes dados para prosseguir com
a operação:
•

Tipo do Componente: Selecione o tipo do componente que deseja cadastrar (no
exemplo, cadastraremos uma disciplina);

•

Modalidade de Educação: Selecione a modalidade de educação entre as opções
abaixo:
o A DISTÂNCIA;
o PRESENCIAL.

Após ter informado devidamente os dados solicitados, clique em AVANÇAR para dar
prosseguimento à operação. A seguinte tela será apresentada:
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Para voltar para a tela inicial do processo de cadastro de componente curricular, clique em
Tipo do Componente Curricular no final da página. O usuário poderá alterar o Tipo de
Componente do cadastro.
Na tela apresentada acima, o usuário deverá definir os seguintes parâmetros:
•

Unidade Responsável: Selecione a unidade responsável pelo cadastro do componente
curricular;

•

Código: Informe um código para o componente curricular contendo sete dígitos, sendo
que os três primeiros dígitos informados devem ser letras e os demais números. O
sistema sugere o código da disciplina baseado na unidade selecionada, observando as
regras de formação do código do componente e os códigos que estão disponíveis. Para
confirmar a sugestão do sistema, clique no ícone

•

;

Nome: Forneça o nome do componente curricular (disciplina);
4

•

Excluir da Avaliação Institucional: Opte por excluir ou não o componente curricular
da avaliação institucional (por padrão, deverá ser marcado sim até que seja definido a
respeito da avaliação institucional; após a definição, serão tomadas as providências
necessárias);

•

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

•

Carga Horária EaD: Informe a carga horária à distância do componente (no caso de
disciplina à distância ou ainda a partir da criação de novas disciplinas que venham a
contemplar parte da carga horária do componente como EaD);

•

Carga Horária Prática: Informe a carga horária prática do componente;

•

Pré-Requisitos: Informe o código do(s) componente(s) pré-requisito(s) que o aluno
deverá ter cursado anteriormente, para que possa realizar a matrícula no componente
a ser cadastrado. Utilize a partícula “E” para expressar que todos os componentes
deverão ser cursados ou utilize a partícula “OU” para possibilitar ao aluno mais de
uma opção para um pré-requisito;

•

Co-Requisitos: Forneça o código do(s) componente(s) co-requisito(s) que o aluno
deverá cursar juntamente ao componente a ser cadastrado. A explicação das partículas
“E” e “OU” é semelhante à explicada no critério Pré-Requisitos;

•

Equivalências: Informe o código do(s) componente(s) equivalente(s) ao que está
sendo cadastrado. O aluno poderá cursar o componente cadastrado ou o equivalente,
ficando registrado em seu histórico. A explicação das partículas “E” e “OU” é
semelhante à explicada no critério Pré-Requisitos;

•

Data início: Deverá ser informada a data de validade inicial do componente, o
momento em que ele foi criado;

•

Data fim: Fica em aberto, não necessitando ser preenchida;

•

Número máximo de grupos de docentes na turma: Quantidade máxima de
professores por turma;

•

Permite Turma com Flexibilidade de Horário: Por padrão, selecione Não.
Selecione Sim no caso de turma de horário livre;
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•

Matriculável "On-Line”: Por padrão, selecione Sim;

•

Pode criar turma sem solicitação: Por padrão, selecione Não;

•

Permitir Criar subturmas desse componente curricular: Por padrão, selecione
Não;

•

Quantidade de Avaliações: Selecione na lista apresentada a quantidade de avaliações
do componente. Por padrão, deverá ser 01 avaliação para atender o que já acontece na
UnB, visto que temos apenas a menção final;

•

Ementa: Deverá ser cadastrada a ementa da disciplina.

Para os critérios Pré-Requisitos, Co-Requisitos e Equivalências, o usuário poderá inserir
um ou mais componentes. Estes deverão ser inseridos entre parênteses e em formato de código
contendo sete dígitos, sendo que os três primeiros dígitos informados devem ser letras e os
demais números.
Ao posicionar o cursor do mouse sobre o ícone

, o sistema exibirá informações sobre a

operação.
Exemplificaremos a operação informando os seguintes critérios:
•

Unidade Responsável: UNIDADE ACADÊMICA 1 – TESTE – BRASÍLIA –
11.01.33.01;

•

Código: UAT0243;

•

Nome: TESTE;

•

Excluir da Avaliação Institucional: Sim;

•

Carga Horária Teórica: 60h;

•

Carga Horária Ead: 0;

•

Carga Horária Prática: 0;

•

Data Início: 01/09/2019;

•

Número Máximo de Grupos de Docentes na Turma: 99;

•

Permite Turma com Flexibilidade de Horário: Não;

•

Matriculável "On-Line": Sim;

•

Pode criar turma sem solicitação: Não;

•

Quantidade de Avaliações: 1;
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•

Permitir Criar subturmas desse componente curricular: Não;

•

Ementa: A definir;

Para dar continuidade ao processo, clique em Avançar. O sistema exibirá a seguinte tela para
confirmação:

Se desejar retornar à tela anterior e modificar algum dado do componente, clique em Dados
Gerais no fim da página.
Para confirmar a operação, o usuário deverá informar sua Senha de acesso ao sistema e clicar
em Cadastrar. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso da operação:
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