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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 Módulo Lato Sensu, da Universidade de Brasília, englobados no novo
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA.
O Módulo Lato Sensu possibilita o gerenciamento das atividades acadêmicas dos cursos de
Especialização existentes na Universidade de Brasília. O Decanato de Pós-Graduação junto
com a Secretária de Administração Acadêmica são responsáveis pela realização de diversas
operações administrativas nesse módulo, enquanto que o coordenador de curso gerencia o
andamento do seu curso realizando os devidos registros acadêmicos.

Termos e Definições (Glossário)
Termo

Definição

Sistema

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas

Módulo

Lato Sensu

Usuários

Gestor Lato Sensu

Perfil

Gestor Lato Sensu
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Aba Cursos
Nesta aba é possível realizar operações como gerenciar proposta de curso, prorrogação de
prazo do curso, criar um novo curso a partir de um curso Lato já existente, gerenciar relatórios
finais, entre outras operações.

Curso
Permite que o Gestor possa consultar pelos cursos, realizar a prorrogação de prazo, aprovar
uma proposta, entre outras funcionalidades.

Gerenciar Propostas de Curso
Esta funcionalidade permitirá que o Gestor do módulo Lato Sensu gerencie as propostas de
curso cadastradas no sistema, ou seja, o usuário poderá: alterar, remover, visualizar e até
mesmo criar uma nova proposta de curso.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Curso → Gerenciar Propostas de Curso.
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O sistema permitirá realizar a busca pelas propostas de cursos Lato Sensu criadas, conforme
demonstrado abaixo:

Para obter mais detalhes de uma proposta de curso, clique no ícone

. O sistema mostrará a

tela abaixo em que o usuário poderá gerenciar a proposta de um determinado curso.
7

Prorrogar Prazo de Curso
Esta funcionalidade permite que o Gestor do Módulo Lato Sensu altere a data final de um
curso para uma nova data. O período de realização de um curso lato sensu é definido no
momento da criação de sua proposta. Algumas vezes esse período não é suficiente para a
finalização de todas as suas atividades, por isso alguns coordenadores solicitam que a data de
encerramento do curso seja prorrogada.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Curso → Prorrogar Prazo de Curso.

O sistema carregará a página a seguir:
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Selecione o curso a ser realizada a prorrogação. Em seguida, o sistema exibirá o período atual
do curso, contendo as datas de início e fim. Logo abaixo, será possível alterar a data de fim
do curso, digitando uma nova data no campo Novo Prazo Final.
Feitas as alterações, clique em Atualizar. O navegador retornará automaticamente para a
página inicial do módulo Lato Sensu, com a seguinte mensagem no topo:

Aprovar Proposta de Curso
Esta funcionalidade permitirá que o Gestor do módulo Lato Sensu aprove propostas de curso
que, após percorrerem todas as instâncias necessárias, estarão aptas a entrar em
funcionamento. A partir do momento da aprovação de sua proposta, o coordenador do curso
terá acesso ao Portal do Coordenador Lato Sensu.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Curso → Aprovar Proposta de Curso.
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O sistema exibirá uma listagem contendo as propostas que foram submetidas pelos docentes,
com as informações sobre o nome do curso e do coordenador, conforme demonstrado na
imagem abaixo:

Para realizar a aprovação da proposta, clique no ícone

.

O sistema mostrará uma breve descrição dos dados do curso, como também, da GRU para as
propostas que tenham sido configuradas para a realização de cobrança de taxas e mensalidades
do curso.
Ao final, insira as informações sobre o número, ano e data da portaria.
Por fim, clique no botão Aprovar.
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O sistema exibirá a seguinte mensagem abaixo:

Criar Curso a partir de um curso existente
Permite criar um novo curso Lato Sensu a partir de um curso já existente.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Curso → Criar Curso a partir de um curso existente.
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O sistema permitirá fazer a busca por um curso a ser utilizado como modelo de criação de um
novo curso.
Ao clicar no ícone Visualizar Menu ( ), será aberto um menu contendo a opção de cadastrar
novo curso dentro do já existente que foi buscado.

Tipos de Financiamento
Permite consultar e cadastrar os tipos de financiamentos existentes para os cursos Lato.

Cadastrar
Permite cadastrar os tipos de financiamentos para os cursos Lato Sensu.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Tipos de Financiamento → Cadastrar.
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O sistema exibirá a seguinte tela:

Informe a descrição do tipo de financiamento e clique no botão Cadastrar.
O sistema exibirá a seguinte mensagem abaixo:

Listar/Alterar
Permite consultar e alterar os tipos de financiamentos para os cursos Lato Sensu.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Tipos de Financiamento → Listar/Alterar.
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O sistema exibirá uma listagem dos tipos de financiamentos cadastrados, conforme
demonstrado abaixo:

Nas opções laterais, será possível alterar a sua descrição ou excluir o tipo de financiamento.

Relatórios Finais
Permite gerenciar os relatórios finais enviados pelos coordenadores.

Gerenciar
Esta funcionalidade permitirá ao Gestor do módulo Lato Sensu gerenciar relatórios finais.
Esses relatórios são documentos que registram como foi o andamento de um determinado
curso de Lato Sensu.
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Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Relatórios Finais → Gerenciar.

O sistema exibirá uma listagem dos cursos que tiveram os seus respectivos relatórios finais
aprovados ou que apenas foram submetidos.

Ao clicar no ícone

, será possível visualizar o relatório final do curso, conforme

demonstrado abaixo:
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Componentes Curriculares
Permite consultar os componentes curriculares dos cursos Lato Sensu.

Buscar/Alterar
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Componentes Curriculares → Buscar/Alterar.
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O sistema permitirá fazer uma busca pelos componentes curriculares conforme a definição
feita nos campos de filtragem.

Tipo de Curso
Permite listar, cadastrar, alterar e remover os tipos de cursos disponíveis para a proposta de
curso Lato Sensu.
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Cadastrar
Permite cadastrar os tipos de cursos disponíveis para a proposta de curso Lato Sensu e definir
as cargas horárias mínima e máxima.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Tipo de Curso → Cadastrar.

O sistema solicitará a descrição do tipo de curso, assim como, as cargas horárias mínima e
máxima, conforme demonstrado abaixo:

Após o preenchimento dos campos necessários, clique no botão Cadastrar.
O sistema exibirá a seguinte mensagem abaixo:
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Listar/Alterar
Permite listar os tipos de cursos, sendo possível realizar a alteração ou a remoção de cada tipo
de curso cadastrado. Também é possível alterar as cargas horárias definidas.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Curso →
Tipo de Curso → Listar/Alterar.

O sistema exibirá a listagem dos tipos de cursos cadastrados, conforme demonstrado abaixo:
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Aluno
Nesta aba, o Gestor pode realizar operações relacionadas aos discentes, como emissão do
histórico, cadastro de novos alunos, realizar movimentações como a conclusão coletiva de um
programa, efetuar matrículas, consolidação individual, cadastro do trabalho final, entre outras
operações.

Aluno
Permite cadastrar, alterar e remover registros de discentes, emitir históricos, alterar a situação,
concluir e cancelar o programa, entre outras funcionalidades.

Cadastrar Novo Aluno
Permite que o Gestor possa cadastrar um novo discente Lato Sensu no sistema.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Cadastrar Novo Aluno.
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O sistema pedirá primeiro o CPF do discente a ser cadastrado, conforme demonstrado abaixo:

Após inserir o CPF, clique no botão Enviar.
Caso o CPF informado já exista no sistema, será apresentado o cadastro do discente para
atualização dos dados. Caso contrário, o sistema apresentará um formulário em branco para
realizar o seu devido preenchimento.
Nessa primeira etapa, faça o preenchimento dos dados pessoais do discente. Ao final do
formulário, clique no botão Próximo Passo, conforme a imagem abaixo:

21

A tela a seguir solicita os dados referentes à conclusão do discente no curso de graduação.
Além disso, deverão ser anexados ao sistema pelo menos três arquivos que serão cópias
dos documentos de CPF, documento de identificação e documento que comprove a
conclusão do discente em algum curso superior de graduação. É necessário também
confirmar que a documentação apresentada pelo discente foi conferida, conforme os itens em
destaque na tela abaixo.
Observação: veja com atenção o tipo de documento requerido pelo sistema.
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Após a inclusão dos documentos necessários, clique no botão Próximo Passo.
O sistema mostrará uma tela para inclusão dos dados do discente relacionados ao curso no
qual está sendo cadastrado, conforme demonstrado abaixo:

Após a inclusão dos dados necessários, clique no botão Próximo.
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O sistema mostrará uma tela contendo um resumo dos dados do discente até agora inserido.
Caso seja necessário realizar uma correção em algum dado, o usuário poderá voltar (usando
os botões Dados Pessoais ou Dados acadêmicos). Se estiver tudo correto, poderá confirmar
a operação clicando no botão Confirmar.

Alterar/Remover
Permite ao usuário atualizar os dados pessoais e acadêmicos do discente Lato Sensu, bem
como remover um discente do sistema.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Alterar/Remover.
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O sistema permitirá realizar uma busca pelos discentes desejados através de alguns campos
de filtragem. Após a realização da busca, será mostrada uma lista com a relação dos discentes
encontrados. Clique em um dos ícones, ao lado do nome do discente, para atualizar os seus
dados pessoais, atualizar os seus dados acadêmicos ou remover o discente, conforme
destacado na imagem abaixo:

Emitir Histórico
Permite que o Gestor possa emitir o histórico acadêmico de um discente.
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O histórico é um documento oficial emitido pela instituição de ensino no qual são registradas
todas as informações da vida acadêmica do aluno.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Emitir Histórico.

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para emitir o histórico, clique no ícone
Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status, conforme indicado na imagem abaixo:

O sistema imitirá um arquivo em PDF contendo o histórico do discente, conforme
demonstrado na imagem abaixo:
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Alterar Status do Discente
Permite que os usuários do sistema possam alterar o status dos discentes.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Alterar Status do Discente.

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para alterar o status, clique no ícone
Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status, conforme indicado na imagem abaixo:
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O sistema mostrará um breve resumo da atual situação do discente. Logo abaixo, deverá ser
informado o novo Status do discente, juntamente com uma observação para essa alteração.
Por uma questão de segurança, será solicitada a senha do usuário logado para a validação
dessa alteração.
Por fim, clique no botão Alterar Status do Aluno, conforme demonstrado abaixo:

O sistema mostrará a seguinte mensagem de sucesso:

Editar Observações do Discente
Esta operação possibilitará ao usuário cadastrar ou consultar observações sobre um
determinado discente.
As observações podem ser toda e qualquer informação adicional sobre o aluno que se precise
adicionar. Essas observações serão visualizadas no histórico escolar do aluno.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Editar Observações do Discente.
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para cadastrar uma observação, clique
no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status, conforme indicado na imagem

abaixo:

O sistema mostrará um campo textual para inclusão da nova observação a ser registrada no
cadastro do discente.
Conforme destacado abaixo, fique atento para o campo “Registrar observação no Histórico
do Discente”. Caso selecionado, essa informação será visível no histórico do discente.
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Após a inserção da observação desejada, clique no botão Confirmar.
O sistema mostrará a nova observação cadastrada para o discente, conforme demonstrado
abaixo:

Concluir Programa
Permite efetuar a conclusão do programa ao discente.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Concluir Programa.
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a conclusão do programa,
clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status.

O sistema mostrará um breve resumo da situação atual do discente. Logo abaixo, preencha os
campos Ano-Período de Referência e Observação. Em seguida, clique em Próximo Passo.
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O sistema exibirá um resumo dos dados que serão mudados. Por uma questão de segurança,
informe a senha do usuário logado para a realização de uma validação. Em seguida, clique em
Confirmar.

O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:
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Cancelar Programa
Permite efetuar o cancelado da matricula do discente no programa.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Cancelar Programa.

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar o cancelamento do
programa, clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status.
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O sistema mostrará um breve resumo da situação atual do discente. Logo abaixo, selecione o
campo Tipo de Afastamento, preencha os campos Ano-Período de Referência e
Observação. Caso necessário, faça o upload do Comprovante de Solicitação de
Cancelamento.
Obs.: A informação inserida no campo Observação será visualizada na emissão do histórico
escolar do aluno.
Em seguida, clique em Próximo Passo.

O sistema exibirá um resumo dos dados que serão mudados. Por uma questão de segurança,
informe a senha do usuário logado para a realização de uma validação. Em seguida, clique em
Confirmar.
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O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:

Dossiê Eletrônico do Discente
Permite manter um conjunto de documentos relacionados aos discentes.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Dossiê Eletrônico do Discente.
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar o cadastro de um
documento para um discente, clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna

Status.

O sistema exibirá alguns campos ara inclusão de um documento, assim como, uma listagem
logo abaixo dos atuais documentos do discente.
Para realizar um cadastro, faça o upload do documento no campo Arquivo e selecione o Tipo
do Documento adequado. Em seguida, clique no botão Adicionar, conforme demonstrado
abaixo:
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O documento será cadastrado para o respectivo discente, sendo possível a sua visualização em
Documentos Digitalizados do Discente.

Alterar Nome Social do Discente
Permite realizar a alteração do nome social do discente no sistema.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Aluno → Alterar Nome Social do Discente.
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a alteração do nome social,
clique no ícone Selecionar Discente ( ), ao lado da coluna Status, conforme demonstrado
abaixo:

O sistema mostrará um breve resumo com alguns dados atuais do discente. Logo abaixo,
informe o campo Nome Social, o Gênero e selecione uma resposta para a pergunta “Foi
solicitado o uso do nome social nos documentos oficiais?”.
Em seguida, clique em Cadastrar.

O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:
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Carteira de Estudante
Gera uma lista de discentes com problemas na carteira do estudante.

Alunos com problema
Esta funcionalidade permitirá que o Gestor do módulo Lato Sensu visualize os alunos que
estão com problemas para solicitação da carteira de estudante, como ausência de foto, número
de CPF trocado, entre outros.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Carteira de Estudante → Alunos com problema.

Será exibida uma caixa de diálogo para realizar o download do documento, como mostraremos
a seguir:

40

O programa para exibir o documento será escolhido automaticamente. Ao selecionar a opção
“Abrir Com o”, o documento será aberto no computador do usuário, no entanto não será
salvo, já a opção Download baixará o documento para o computador, salvando-o.
Caso desista de visualizar o documento, clique em Cancelar.
Para ter acesso à lista de alunos que possuem problemas com a carteira de estudante, clique
na opção OK. Em seguida o documento será gerado.
O conteúdo do documento poderá ser visualizado por um editor de planilhas, como o Excel,
conforme demonstrado abaixo:
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Matrícula
Permite que o Gestor possa realizar tarefas de matrícula com o discente, assim como um
Coordenador de Curso Lato Sensu.

Efetuar Matrícula em Turma
Permite efetuar matrícula de um discente em uma turma.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Matrícula → Efetuar Matrícula em Turma.

Existem duas possibilidades de matrícula:
1) Matricular um aluno em uma turma: matrícula individual;
2) Matricular uma turma de entrada em uma turma: são listados todos os alunos do curso
para serem matriculados em uma turma que foi cadastrada.
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Escolhendo a primeira opção, busca-se o aluno e, depois, selecione a turma que o aluno deverá
ser matriculado. Por fim, clique em Avançar, como mostra a tela abaixo:

O sistema mostrará uma tela com os dados da turma. Caso os dados estejam corretos, clique
no botão Confirmar.

Uma mensagem de confirmação de matrícula deverá ser exibida, como mostra a tela abaixo:
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Após a confirmação da matrícula, pode-se gerar o atestado de matrícula (comprovante de
matrícula) para o aluno. Para isso, basta clicar no botão Gerar Atestado.
O sistema exibirá o Atestado de Matrícula, conforme demonstrado abaixo:
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Alterar Status de Matrículas em Turmas
Permite alterar o status das matrículas dos discentes.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Matrícula → Alterar Status de Matrículas em Turmas.
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a alteração de status de
matrícula, clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status.

O sistema mostrará as disciplinas (componentes curriculares) do discente. Selecione a
disciplina desejada e clique em Próximo Passo.
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O sistema mostrará um breve resumo com alguns dados atuais do discente. Logo abaixo,
informe os campos Novo Status e Observação. Em seguida, insira a senha do usuário logado
para a realização de uma validação. Por fim, clique em Confirmar.

O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:

Retificar Consolidação de Turma
Permite ao gestor Lato retificar notas consolidadas de componentes para o discente.
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Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Matrícula → Retificar Consolidação de Turma.

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a retificação de
aproveitamento e consolidação de turmas, clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado

da coluna Status.

O sistema mostrará os componentes curriculares vinculados ao discente. Escolha o
componente a ser retificado, clicando no ícone Selecionar Matrícula (

).
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Caso tenha selecionado um componente com a Situação igual a APROVADO, será exibida
a tela abaixo, sendo possível realizar os ajustes em Conceito Final e Faltas.

Caso tenha selecionado um componente com a Situação diferente de APROVADO, será
exibida a tela abaixo, sendo possível realizar os ajustes em Tipo de Aproveitamento.
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Após os ajustes necessários, clique em Próximo Passo.
O sistema exibirá um resumo de todas as alterações feitas. Para concluir, clique em
Confirmar Retificação.

O sistema exibirá a mensagem de sucesso abaixo:
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Consolidação Individual
Permite realizar a consolidação individual do discente.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Matrícula → Consolidação Individual.

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a consolidação individual,
clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status.
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Em seguida, clique no ícone Selecionar Turma (

).

Insira os valores adequados para os campos Conceito e Faltas. Logo abaixo, insira a senha
do usuário logado para validação. Por fim, clique em Consolidar Individual.
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O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:

Movimentação de Aluno
Permite a conclusão coletiva ou individual do discente no programa.

Conclusão Coletiva de Programa
Quando um curso de pós-graduação lato sensu chega ao fim, o gestor do Módulo Lato Sensu
precisa concluir seus alunos, desvinculando-os da pós-graduação. Isto pode ser feito
individualmente através do manual relacionado, ao final deste, Concluir Programa de
Discente, onde apenas um aluno pode ser concluído de cada vez, ou coletivamente através da
presente funcionalidade, que permite concluir todos os alunos do curso simultaneamente.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Movimentação de Aluno → Conclusão Coletiva de Programa.

O sistema mostrará a tela abaixo para realizar, inicialmente, a busca pelos discentes através
do curso. Em seguida, informe o Ano-Período de Conclusão e selecione os discentes
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desejados. Logo abaixo, por questões de segurança, informe a senha do usuário logado no
sistema para uma validação. Por fim, clique no botão Concluir Alunos.

O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:

Trabalho Final
Permite que o gestor possa realizar o cadastro e a alteração dos trabalhos finais.
As funcionalidades apresentadas aqui também podem ser realizadas pelo Portal do
Coordenador Lato Sensu, conforme indicado abaixo:
•

Portal da Coordenação Lato Sensu > Aluno > Cadastrar Trabalho Final de Curso.

•

Portal da Coordenação Lato Sensu > Aluno > Alterar Trabalho Final de Curso.

Cadastrar
Permite cadastrar o trabalho final do discente, bem como o nome do orientador.
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Diferentemente dos cursos de graduação e da pós-graduação stricto sensu, onde existem
diversos componentes curriculares do tipo atividade, no lato sensu há apenas um: LAT0001 TRABALHO FINAL DE CURSO. Dessa forma, os coordenadores não precisam informar
esse componente no momento da criação do curso, nem tampouco ao cadastrar os trabalhos
finais dos alunos.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Trabalho Final → Cadastrar.

Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar o cadastro de um trabalho
final, clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status, conforme

demonstrado na imagem abaixo:
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Na tela seguinte, faça o preenchimento dos campos Ano-Período, Data de Início,
Orientador, Data Final e Conceito. Por fim, clique no botão Próximo Passo.

O sistema mostrará uma tela de confirmação, contendo os dados a serem salvos. Para concluir,
clique no botão Confirmar, conforme indicado na imagem abaixo:

A tela Cadastro de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso será apresentada. Faça
o preenchimento dos campos necessários e, por fim, clique no botão Cadastrar, conforme
indicado na imagem abaixo:
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O sistema apresentará a mensagem de sucesso abaixo:

Alterar
Permite alterar as informações do trabalho final do discente.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Trabalho Final → Alterar.
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a alteração de um trabalho
final, clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status, conforme

demonstrado na imagem abaixo:

Na tela seguinte, faça as alterações necessárias e clique no botão Próximo Passo.
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O sistema mostrará uma tela de confirmação, contendo os dados a serem salvos. Para concluir,
clique no botão Confirmar, conforme indicado na imagem abaixo:

A tela Cadastro de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso será apresentada. Faça
a alteração dos campos necessários e, por fim, clique no botão Alterar, conforme indicado na
imagem abaixo:
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O sistema apresentará a mensagem de sucesso abaixo:

Outras Operações
Apresentará demais funcionalidades relacionadas aos alunos lato sensu.

Implantar Histórico do Aluno
Permite realizar a inclusão de componentes curriculares no histórico do discente.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Aluno →
Outras Operações → Implantar Histórico do Aluno.
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Após a realização da busca pelo discente desejado, através dos campos de filtragem, o sistema
exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Para realizar a implantação no histórico,
clique no ícone Selecionar Discente (

), ao lado da coluna Status, conforme demonstrado

na imagem abaixo:

Na tela seguinte, faça a seleção dos campos Componente Curricular, Situação, Conceito,
Ano-Período e Frequência, conforme demonstrado abaixo:
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Uma vez selecionados os campos necessários, clique no botão Adicionar. O sistema incluirá
os dados dessa nova matrícula em uma listagem logo abaixo, conforme demonstrado na
imagem seguir:

Após incluir todos os componentes curriculares necessários, clique no botão Avançar.
O sistema pedirá a senha do usuário logado para realizar a finalização do cadastro da disciplina
no histórico do discente. Após inserir a senha, clique no botão Cadastrar.
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O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:
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Turma
Nesta aba, o gestor poderá emitir relatórios gerenciais de alunos, turmas e andamentos dos
cursos.

Turma
Permite que o gestor possa realizar um conjunto de funcionalidades relacionadas às turmas
Lato Sensu, tais como: criar turma, consultar, alterar ou remover turma, consolidar turma e
reabrir turma.

Criar Turma
Permite que o Gestor possa criar uma turma Lato Sensu, sendo possível selecionar os horários
e o professor.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Turma →
Turma → Criar Turma.
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Após a realização da busca pelo componente curricular desejado, através dos campos de
filtragem, o sistema exibirá uma listagem com os resultados encontrados. Veja que o Nível
LATO SENSU está fixo, ou seja, buscará apenas por componentes curriculares Lato Sensu.
Para iniciar o cadastro de uma turma, clique no ícone Selecionar Componente (

), ao lado

da coluna Ativo, conforme demonstrado na imagem abaixo:
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Na próxima tela, serão exibidos os dados do componente curricular e os dados gerais da turma
para serem inseridos. Após a inserção dos dados, clique no botão Próximo Passo.

Na próxima tela, o sistema exibirá os horários para serem adicionados para a turma. Após a
seleção dos horários, clique em Próximo Passo.
Na parte superior, o sistema fornecerá algumas orientações para a definição dos horários,
assim como, mostrará um breve resumo dos dados da nova turma.
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Logo abaixo, o sistema solicitará a definição dos horários, podendo ser realizada de duas
formas: definindo por uma Expressão do Horário ou selecionando através dos ícones de
seleção para cada dia da semana x horário.
Após selecionar os horários desejados, clique em Adicionar Horário, conforme demonstrado
na imagem abaixo:

Dessa forma, será possível visualizar o horário adicionado em Períodos Adicionados. Repare
também no percentual atualizado em Datas da Turma. Para conseguir avançar, a
porcentagem de aulas ministradas deverá estar entre 80% e 120% da porcentagem relativa ao
número de aulas definidas pela carga horária do componente.
Após incluir os horários necessários, clique no botão Próximo Passo.
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Na próxima tela, o sistema solicitará a inclusão dos docentes. Após a inclusão, clique no botão
Próximo Passo.

O sistema mostrará um resumo dos dados da turma. Para confirmar, clique em Cadastrar.
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Consultar/Alterar/Remover Turma
Permite realizar consultas, alterar ou remover turmas cadastradas.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Turma →
Turma → Consultar/Alterar/Remover Turma.

O sistema mostrará uma tela para realizar a filtragem das turmas desejadas. Após a inclusão
dos campos desejados, clique em Buscar.
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Uma lista com as turmas encontradas com os critérios fornecidos será exibida. Para visualizar
a turma, clique no ícone de agenda, ao lado da capacidade total da turma.

O sistema mostrará mais funcionalidades que podem ser realizadas com a turma.

Consolidar Turma
Permite efetuar a consolidação de turmas.
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Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Turma →
Turma → Consolidar Turma.

Faça a busca pela turma desejada e clique em Inserir Notas.

Será exibida uma lista dos alunos da turma junto com o campo para atribuir nota. Após atribuir
uma nota ao(s) aluno(s), clique em Finalizar (Consolidar).
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Reabrir Turma
Permite realizar a reabertura de turmas.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Turma →
Turma → Reabrir Turma.
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O sistema mostrará uma tela para realizar a filtragem das turmas desejadas. Após a inclusão
dos campos desejados, clique em Buscar.

Após a busca, será exibida uma lista com as turmas encontradas que condizem com os critérios
buscados, com o status se a turma está ABERTA ou CONSOLIDADA, conforme
demonstrado abaixo:

Ao clicar no ícone de agenda, serão exibidas algumas opções para a turma. Entre elas, a opção
de Reabrir Turma.
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Clicando em Reabrir Turma, uma mensagem de confirmação será apresentada. Após a
confirmação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso abaixo:
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Aba Relatórios
Nesta aba, o gestor poderá emitir relatórios gerenciais de alunos, turmas e andamentos dos
cursos.

Relatórios Sintéticos
Permite realizar a emissão de alguns relatórios sintéticos de alunos e cursos Lato Sensu.

Relatório de Entradas por Ano
Esta funcionalidade permitirá a visualização do relatório que apresenta a quantidade de alunos
que ingressaram no nível de pós-graduação lato sensu por ano.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios →
Relatórios Sintéticos → Relatório de Entradas por Ano.
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O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Ano Inicial e o Ano Final que deseja pesquisar. Após
informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá o Relatório Sintético de Entradas por Ano, conforme demonstrado a
seguir:
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Relatório de Alunos por Curso
Esta funcionalidade permitirá que o Gestor do módulo Lato Sensu visualize o relatório
quantitativo do total de alunos da pós-graduação lato sensu agrupados pelos seus respectivos
cursos.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios →
Relatórios Sintéticos → Relatório de Alunos por Curso.

O sistema carregará a página a seguir:
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Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Ano Inicial e o Ano Final que deseja pesquisar. Após
informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá o Relatório Sintético de Alunos por Curso, conforme demonstrado a
seguir:

Neste documento serão listados todos os cursos em Lato Sensu da instituição e o respectivo
número de alunos. Ao final, será exibido o número total de alunos entre todos os cursos.
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Relatório de Cursos por Centro
Esta funcionalidade permitirá ao usuário do módulo Lato Sensu visualizar o relatório que
apresenta um quantitativo do número de cursos de pós-graduação lato sensu que cada centro
da instituição está oferecendo.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios →
Relatórios Sintéticos → Relatório de Cursos por Centro.

O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Ano Inicial e o Ano Final que deseja pesquisar. Após
informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá o Relatório Sintético de Cursos por Centro, conforme demonstrado a
seguir:
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Neste documento, o usuário visualizará todos os centros da instituição e a respectiva
quantidade de cursos oferecidos por eles. Ao final, será exibido o número total de cursos.

Quantitativos
Permite emitir um relatório com o quantitativo de alunos matriculados e concluídos divididos
por centro.

Relatório Quantitativo dos Alunos Matriculados e Concluídos por Centro
Para visualizar esse relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios →
Quantitativos → Relatório Quantitativo dos Alunos Matriculados e Concluídos por Centro.
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O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Ano-Período que deseja pesquisar. Em seguida, clique em
Gerar Relatório.
O sistema exibirá o Relatório Quantitativo dos Alunos Matriculados e Concluídos por
Centro, conforme demonstrado a seguir:
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Curso
Permite a emissão de relatórios relacionados aos cursos Lato Sensu.

Andamento dos Cursos
Gera um relatório do andamento dos cursos baseado na carga horária cumprida.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Curso
→ Andamento dos Cursos.
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O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Ano Inicial e o Ano Final que deseja pesquisar. Após
informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá o Relatório de Andamento dos Cursos de Lato Sensu, conforme
demonstrado a seguir:
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Situação das Propostas
Essa funcionalidade permite gerar um relatório com o situação das propostas submetidas.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Curso
→ Situação das Propostas.
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O sistema exibirá o Relatório de Situações das Propostas de Curso de Lato Sensu,
conforme demonstrado a seguir:

Orientações dos Cursos Departamento
Essa funcionalidade permite gerar um relatório de orientações por curso, listando orientadores
e seus respectivos alunos.
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O sistema exibirá a relação dos Orientadores de Trabalho Final de Curso, conforme
demonstrado a seguir:
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Relatório de Dados (eMEC)
Essa funcionalidade permite emitir um relatório completo dos dados de cada curso Lato Sensu.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Curso
→ Relatório de Dados (eMEC).
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O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Ano Inicial e o Ano Final que deseja pesquisar. Em seguida,
informe o Formato Relatório para emissão do relatório. Após informar os dados necessários,
clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá o Relatório de Dados (eMEC), conforme demonstrado a seguir:

88

Alunos
Permite que o Gestor possa realizar a emissão de um conjunto de relatórios relacionados aos
alunos Lato Sensu.

Lista de Alunos Concluintes
Esta funcionalidade permite que o Gestor visualize uma lista contendo o nome e a matrícula
de todos os discentes que estão concluindo a pós-graduação, divididos por curso e ordenados
alfabeticamente. Para constar na Lista de Alunos Concluintes, é necessário que o discente
tenha matrícula ativa e não tenha nenhum componente pendente.
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Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Alunos
→ Lista de Alunos Concluintes.

O sistema exibirá a relação dos alunos concluintes, conforme demonstrado abaixo:

90

Ranking de Alunos por Curso
Esta funcionalidade permite que o Gestor visualize um relatório contendo o nome, a matrícula,
o status e a média dos discentes de um curso, por ordem decrescente de média.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Alunos
→ Ranking de Alunos por Curso.
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O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Curso que deseja pesquisar. Em seguida, clique em Gerar
Relatório.
O sistema exibirá o Relatório das Médias dos Alunos, conforme demonstrado a seguir:
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Lista para Eleição
Utilizado pelos gestores lato sensu com o objetivo de gerar uma lista de nomes dos alunos e
campo para assinatura para eleições de um determinado curso da Instituição.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Alunos
→ Lista para Eleição.

O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Curso que deseja pesquisar. Em seguida, clique em Gerar
Relatório.
O sistema exibirá um relatório contendo a relação dos alunos para eleição, similar ao relatório
apresentado abaixo:
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Orientadores de Trabalho Final de Curso
Essa funcionalidade permite gerar um relatório de orientadores e seus respectivos discentes
por curso.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Alunos
→ Orientadores de Trabalho Final de Curso.

O sistema exibirá os orientadores de Trabalho Final de Curso com os seus respectivos
discentes e títulos de trabalho, conforme demonstrado abaixo:
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Discentes sem Orientador
Essa funcionalidade gera um lista de discentes sem orientados definido.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Alunos
→ Discentes sem Orientador.
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O sistema exibirá a relação de todos os discentes que ainda não possuem o registro do
orientador, conforme demonstrado abaixo:
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Docentes X Orientações Concluídas
Essa funcionalidade permite fazer um levantamento de todas as orientações que foram
concluídas em um período determinado.
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Alunos
→ Docentes X Orientações Concluídas.
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O sistema carregará a página a seguir:

Caso desista da busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida para
confirmação da operação.
Para dar continuidade, informe o Curso e o Ano a ser analisado. Em seguida, clique em
Emitir Relatório.
O sistema exibirá o Relatório de Orientações Concluídas por Docente, conforme
demonstrado a seguir:
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Turmas
Permite ao usuário visualizar, alterar e consolidar turma, listar alunos, visualizar diário de
turma e turma virtual.

Busca Geral de Turmas
Para visualizar o relatório, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Relatórios → Turmas
→ Busca Geral de Turmas.
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O sistema permitirá realizar a busca pelas turmas Lato Sensu, conforme demonstrado abaixo:
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Aba Administração
Nesta aba, o gestor poderá realizar uma série de atividades e configurações administrativas,
permitindo a manutenção de perfis relacionados ao Módulo Lato Sensu, assim como, a gestão
de processos seletivos, consultas sobre as mensalidades pagas pelos discentes, entre outras
funcionalidades.

Manutenção de Coordenadores
Permite realizar a gestão dos coordenadores, sendo possível identificar, substituir e listar os
coordenadores Lato Sensu, assim como, o gestor poderá logar como um coordenador
específico.

Identificar Coordenador
Esta funcionalidade permite identificar um coordenador para um curso específico. Para isso,
acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração → Manutenção de
Coordenadores → Identificar Coordenador.
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O sistema apresentará alguns campos para identificação do coordenador. Informe os campos
necessários e clique no botão Confirmar.

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso, informando que a vinculação do novo
coordenador foi salva.
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Alterar/Substituir/Cancelar Coordenador
Essa funcionalidade permitirá realizar alguns ajustes na coordenação dos cursos Lato Sensu.
Para visualizá-la, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração → Manutenção
de Coordenadores → Alterar/Substituir/Cancelar Coordenador.

Selecione o curso desejado para realizar os ajustes e clique em Buscar. O sistema apresentará
a relação dos atuais coordenadores do curso escolhido, conforme demonstrado na imagem
abaixo:
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Listar Coordenadores
Essa funcionalidade permitirá realizar a consulta pelos atuais coordenadores dos cursos Lato
Sensu. Para visualizá-la, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração →
Manutenção de Coordenadores → Listar Coordenadores.

O sistema listará, em um único local, todos os coordenadores de cursos Lato Sensu, mostrando
os dados de login, e-mail e telefones de contato, conforme demonstrado abaixo:
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Logar como Coordenador
Essa funcionalidade permitirá que um Gestor Lato Sensu possa logar no sistema como um
Coordenador de Curso Lato Sensu. Esta ação é útil para que o Gestor possa orientar um
Coordenador que esteja tendo dificuldades no uso do sistema.
Para visualizá-la, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração → Manutenção
de Coordenadores → Logar como Coordenador.
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O sistema exibirá uma listagem dos coordenadores de curso Lato Sensu. Para logar como um
Coordenador, clique no ícone Logar Como, no lado direito da tela, conforme destacado na
imagem abaixo:

Vale destacar que, o SIGAA mantém o registro histórico de todas as ações realizadas no
sistema. Assim, qualquer alteração que um Gestor realizar logado como um Coordenador, o
sistema mostrará que o procedimento foi realizado pelo Gestor.

Administração Parâmetros Proposta
Permite que gestor possa realizar algumas configurações de parâmetros aplicados às propostas
de curso, como a carga horária dos docentes e a número máximo de coordenações simultâneas
que um Coordenador de Curso Lato Sensu poderá assumir.

Administração Parâmetros Proposta
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu →
Administração → Administração Parâmetros Proposta → Parâmetros Proposta Curso Lato.
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O sistema exibirá uma página contendo alguns campos para configuração, conforme
demonstrado na imagem abaixo:

As configurações definidas pelo gestor serão refletidas em todas as novas propostas de cursos
lato sensu submetidas pelos docentes.
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Processo Seletivo
Permite realizar várias funcionalidades com os processos seletivos lato sensu, tais como:
visualizar, alterar, remover, publicar ou despublicar, assim como, solicitar alterações ao
docente que submeteu o processo seletivo.

Gerenciar Processos Seletivos
Para gerenciar os processos seletivos, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu →
Administração → Processo Seletivo → Gerenciar Processos Seletivos.

O sistema exibirá uma listagem de todos os processos seletivos lato sensu publicados ou
apenas cadastrados, conforme demonstrado na imagem abaixo:
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Criar/Alterar Listagem de Interessados
Uma vez que um processo seletivo é submetido por um Coordenador de Curso Lato Sensu, o
sistema poderá notificar os responsáveis pela gestão dos processos seletivos através de uma
mensagem.
Para isso, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração → Processo Seletivo
→ Criar/Alterar Listagem de Interessados.
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O sistema exibirá uma listagem dos responsáveis pela divulgação dos processos seletivos,
conforme demonstrado na imagem abaixo:

Os interessados cadastrados nessa funcionalidade receberão uma mensagem na Caixa Postal
do SIGAA informando sobre a submissão de um processo seletivo lato sensu.

Manutenção de Secretários
Através das funcionalidades de manutenção de secretário, será possível a identificação,
substituição e listagem dos secretários Lato Sensu.

Identificar Secretário
Para identificar um secretário, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração
→ Manutenção de Secretários → Identificar Secretário.
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O sistema exibirá o campo Usuário para realizar a identificação do nome do secretário, como
também, o campo Curso para relacionar o secretário ao curso desejado, conforme
demonstrado na imagem abaixo:

Para a identificação, digite o nome do secretário no campo Usuário. Conforme o nome é
digitado, o sistema exibirá uma listagem contendo o CPF e o nome de todos os usuários que
possuam uma relação com o nome digitado, conforme demonstrado abaixo:
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Uma vez identificada, selecione a pessoa adequada apresentada nessa listagem. Em seguida,
selecione o curso no qual a pessoa atuará como secretária. Por fim, clique no botão
Confirmar, conforme demonstrado abaixo:

Substituir Secretário
Para substituir um secretário, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração →
Manutenção de Secretários → Substituir Secretário.

O sistema exibirá alguns campos para identificação do curso e substituição do secretário,
conforme demonstrado na imagem abaixo:
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Listar Secretários
Para visualizar todos os secretários, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu →
Administração → Manutenção de Secretários → Listar Secretários.

O sistema exibirá uma relação de todos os secretários cadastrados em cada curso lato sensu,
conforme demonstrado na imagem abaixo:
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Docentes Externos
Permite cadastrar docentes externos à Universidade de Brasília, os quais deverão compor o
quadro de docentes dos cursos Lato Sensu.

Cadastrar Docente Externo
Para cadastrar um docente externo, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu →
Administração → Docentes Externos → Cadastrar Docente Externo.

Inicialmente, o sistema pedirá o preenchimento do campo CPF para identificação do docente
a ser cadastrado. Após o preenchimento, clique no botão Enviar.

Em seguida, o sistema exibirá um formulário com vários campos a serem preenchidos. Faça
o preenchimento dos dados necessários, avançando em cada etapa até a finalização do
cadastro.
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Consultar Docentes Externos
Esta funcionalidade permite que o usuário altere dados relativos a um docente externo, bem
como cadastrar um usuário de acesso no sistema para ele ou, ainda, removê-lo do sistema.
Para isso, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração → Docentes Externos
→ Consultar Docentes Externos.
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O sistema exibirá a listagem dos docentes externos encontrados de acordo com a filtragem
aplicada nos campos de busca, conforme demonstrado abaixo:

Cadastrar Usuário Para Docente Externo
Permite efetuar o cadastro de usuários para acesso ao sistema para docentes externos da
Instituição.
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu →
Administração → Docentes Externos → Cadastrar Usuário Para Docente Externo.
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A partir desta tela, é possível que se altere os dados pessoais do docente externo, alterar os
dados do docente externo, excluí-lo, bem como adicionar um usuário de acesso ao sistema.

Mensalidades
Permite que o Gestor possa gerar um relatório que lista os discentes de um curso e as
mensalidades que foram pagas.

Mensalidades Pagas
Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu →
Administração → Mensalidades → Mensalidades Pagas.
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O sistema exibirá a listagem de todos os cursos Lato Sensu no campo Curso. Uma vez
selecionado o curso desejado, clique no botão Gerar Relatório, conforme demonstrado
abaixo:

Será exibida uma listagem com a relação das mensalidades pagas de todos os discentes do
respectivo curso selecionado.
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Auto Avaliação
Permite realizar uma auto avaliação dos cursos Lato Sensu.

Gerenciar Questionários de Auto Avaliação
Permite elaborar, visualizar ou alterar questionários para avaliação dos Cursos Lato Sensu.
Para realizar o gerenciamento dos questionários de auto avaliação, acesse SIGAA → Módulos
→ Lato Sensu → Administração → Auto Avaliação → Gerenciar Questionários de Auto
Avaliação.
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O sistema exibirá a listagem dos questionários cadastrados no sistema. Para cadastrar um
questionário, clique em Cadastrar Novo Questionário, conforme indicado na imagem
abaixo:

Forneça um título para o questionário e clique em Avançar.

Na tela seguinte, escolha o tipo de pergunta apropriado. Esse campo oferecerá alternativas de
como o usuário poderá responder à pergunta realizada. Por exemplo, ao selecionar a opção
VERDADEIRO OU FALSO, o sistema apresentará duas alternativas para quem for
responder o questionário.
Em seguida, escreva a pergunta a ser respondida e, por fim, neste caso, marque se a pergunta
será de preenchimento obrigatório.
Clique em Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no questionário que está
sendo criado.
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, informando que a pergunta foi adicionada ao
questionário. Ao mesmo tempo, o campo Pergunta ficará vazio para o preenchimento de uma
nova pergunta ao questionário. Após adicionar todas as perguntas desejadas, clique em
Resumo do Questionário, conforme demonstrado abaixo:

O sistema exibirá um resumo de todas as perguntas adicionadas no passo anterior. Para
finalizar o cadastro do questionário, clique em Cadastrar Questionário, conforme
demonstrado abaixo:
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, informando que o questionário foi cadastrado.
Para confirmar, basta visualizar o novo questionário na listagem dos questionários salvos no
sistema.

Cadastrar Calendário de Aplicação da Auto Avaliação
Permite cadastrar um período de aplicação de cada questionário, assim como, definir para
quais cursos o questionário será destinado.
Para realizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração
→ Auto Avaliação → Cadastrar Calendário de Aplicação da Auto Avaliação.

Nessa etapa, será necessário o preenchimento de alguns dados, tais como: a seleção do
questionário desejado, informar o seu período de aplicação e preencher algumas informações
importantes.
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Ao final, faça a seleção dos cursos para os quais os Coordenadores deverão responder o
questionário. Caso o questionário seja destinado para todos os cursos, marque a opção Este
questionário é aplicável a todos os Cursos de Lato Sensu.
Por fim, clique no botão Cadastrar.

Gerenciar Calendários de Aplicação da Auto Avaliação
Permite gerenciar os calendários de aplicação dos questionários.
Para realizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Lato Sensu → Administração
→ Auto Avaliação → Gerenciar Calendários de Aplicação da Auto Avaliação.
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O sistema exibirá a listagem dos calendários cadastrados. Cada calendário representa um
questionário com um período de aplicação definido aos respectivos cursos vinculados.

124

Apêndice A
Fluxograma das Principais Funcionalidades do Lato Sensu
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Apêndice B
Fluxograma da GRU no Lato Sensu
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