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Módulo Subsequente                                                      
 

O Módulo Técnico permite vincular ao sistema alunos do Curso técnico concomitante e subsequente, 
objetivando auxiliar às atividades intrínsecas ao Ensino Técnico sob todos os aspectos, desde o momento em 
que o aluno ingressa na Instituição até o momento em que se desvincula.  

 

Perfis envolvidos 

Gestor Técnico: Permite acesso a todas as operações de gestão do módulo técnico caso o usuário esteja 
lotado em uma unidade que possua cursos de nível técnico. 

Coordenador Técnico: Permite acesso a todas as operações de coordenação de um curso técnico como 
matrícula, aproveitamento de disciplina, movimentação de aluno entre outras operações. 

Secretaria Técnico: Permite acesso a todas as operações do módulo exceto as da Aba Curso e as operações de 
Coordenação 

 

Relacionamento com outros módulos 

O módulo de Técnico tem relacionamento com o Portal Docente e Portal Discente. 

 

Acesso ao Módulo 

Antes de efetuar qualquer acesso se faz necessário a criação ou cadastro de usuários e a definição das unidades 
acadêmicas para reconhecimento junto ao Módulo. Para realizar as seguintes configurações para acesso ao 
módulo o cliente já deve ter definido em qual unidade serão cadastrados, vinculados os cursos subsequentes. 

Para acessar o módulo subsequente, é necessário fazer a configuração dos parâmetros no módulo administração 
do Sistema e ter usuários configurados para acesso, ou seja, implantar permissões do módulo subsequente aos 
usuários que vão trabalhar com o módulo. 

Usuários - Os usuários dos perfis devem estar na mesma unidade onde está o curso onde irão atuar. 

No caso foi implantado permissão/papéis de Gestor Técnico para os usuários que estavam vinculados as unidades 
onde estão os cursos subsequentes. Servidores de outras unidades além da implantação esse papel é necessária a 
vinculação dos usuários às unidades, fazendo a vinculação desses usuários na unidade através do 
supervisor/diretor acadêmico. 

Admin: 

Permissão / Papel  ->  

 

 

Vinculação às unidades -> 
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Cadastros 

Módulo Administração do Sistema 

 Parâmetro do Sistema 
 Calendário Acadêmico 

Módulo Subsequente 

 Curso 
 Componentes curriculares 
 Módulos 
 Estrutura Curricular 
 Turma de Entrada 
 Horários 
 Turmas 
 Alunos 
 Matrícula 

 

Importante: O cadastro do curso no módulo subsequente deve seguir a ordem: 

 

Curso > Componentes curriculares > Módulos > Estrutura Curricular 

 

Pois a Estrutura Curricular é composta pelos Módulos, que por sua vez são compostos pelos componentes 
curriculares.  

 

 

Cadastros no Módulo Administração do sistema 

 

Antes do primeiro acesso ao Módulo Subsequente deverá ser configurado o parâmetro junto ao Módulo 
Administração do Sistema, esta ação irá liberar o acesso ao Módulo para que seja utilizado na sua plenitude.  

O gestor do Módulo Administração do Sistema efetuará a configuração inicial do parâmetro do Módulo 
Subsequente, podendo o gestor do Módulo altera-lo caso este não esteja de acordo com o regulamento da 
instituição. 

Fica a critério a instituição quem será o gestor do Módulo Administração do Sistema, entendo que esse Módulo 
há funcionalidades que afetam todos os Módulos dos SIGAA, nesse sentido é importante ter o cuidado no seu 
manuseio e ações.  

 

 

Parâmetros do Sistema 

 

Esta funcionalidade permite que seja realizado o ajuste no cadastro dos parâmetros acadêmicos que irão 
fundamentar a execução das disciplinas e atividades acadêmicas.  

Criação dos parâmetros para o nível subsequente: 

Aba Administração – Administração – Parâmetros do sistema 
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*** Em hipótese alguma os parâmetros devem ser alterados enquanto tiverem turmas ativas/abertas 

em andamento. *** 

IMPORTANTE: O campo “Duração de uma Aula Regular”, no parâmetro do Módulo fica disponível no Módulo 
Administração do Sistema, não ficando disponível na configuração do parâmetro diretamente no Módulo.   
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Calendário Acadêmico 

Criação de calendário letivo para o nível: 

Aba Administração – Administração – Calendário Acadêmico 

 

 

 

Cadastros no Módulo Subsequente 

Para o perfil do Gestor Técnico o módulo divide-se em quatro abas: curso, aluno, turma e relatórios. 

 

Cadastro de curso 

 

Permite que um gestor do ensino técnico possa realizar o cadastro dos cursos referentes ao nível técnico de 
ensino. Preenchimento dos dados do curso. 

Aba curso – Curso – Cadastrar  
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*Modalidade: 

Concomitante – o aluno cursa o ensino médio em outra instituição, ou não concluiu ainda. 

Subsequente – o aluno já concluiu o ensino médio. 

 

 

Cadastro de Componentes Curriculares 

 

Cadastros dos componentes curriculares conforme o tipo de componente e a modalidade, presencial ou a 
distância. 

Os componentes curriculares podem ser do tipo disciplina, atividade, módulo ou bloco. 

Disciplina:  é um conjunto sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por um sob a forma de aulas, 
com uma carga horária semanal e semestral pré-determinada, em um período letivo. 

Atividade: As atividades acadêmicas específicas são aquelas que, em articulação com os demais componentes 
curriculares, integram a formação do aluno, conforme previsto no projeto pedagógico do curso. Ao informar 
a Atividade como Tipo de componente, serão exibidos o campo Tipo de Atividade onde o usuário optará por 
selecionar entre Atividade Formação Complementar, Atividades Complementares, Atividades Integradoras de 
Formação, Estágio ou Trabalho de Conclusão de Curso e o campo Forma de Participação onde será possível optar 
por Atividade Acadêmica Individual, Atividade de Orientação Individual ou ainda Atividade Especial Coletiva. 

Módulo: Módulo é o componente curricular que possui caracterização análoga à de disciplina, com as ressalvas de 
que não é quantificado por meio de créditos, e não requer carga horária semanal determinada. 

Bloco: O bloco é composto de subunidades articuladas que funcionam, no que couber, com características de 
disciplinas ou módulos. 

Aba curso – Componentes curriculares – cadastrar  
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*** Em hipótese alguma as configurações de quantidades de avaliações devem ser alteradas 

enquanto tiverem turmas ativas/abertas em andamento. *** 

O campo “Código” é alfanumérico e a padronização do código será definida pela Instituição. 

Pré-Requisitos – componentes que já devem ter sido cursadas antes do componente que está sendo cadastrado. 

Co-Requisitos – componentes que devem ser cursados junto com o componente que está sendo cadastrado. 

Se selecionada a opção permitindo turma com flexibilidade de horário, será possível cadastrar diferentes horários 
em diferentes períodos letivos. 

 

 

Cadastro dos Módulos 

 

Para poder criar uma estrutura curricular é necessário antes criar os módulos que farão parte dessa estrutura. 

Aba curso – Módulo – cadastrar  

 

Preencher a descrição com o nome que será atribuído ao módulo, e a carga horária do módulo. 

Procurar pelo componente curricular a ser adicionado e clicar em   

 

Os componentes adicionados aparecerão na parte inferior da tela, em disciplinas adicionadas. 

Com todos os componentes adicionados clica-se cadastrar. 

 

 

Cadastro de Estrutura curricular 

 

A partir dos módulos cadastrados é possível criar a estrutura curricular.  

A estrutura curricular, também chamada de currículo, é formada por um conjunto de módulos que agregam as 
disciplinas em grupos de conhecimentos semelhantes. No currículo também pode haver disciplinas 
complementares, ou seja, que não estão vinculadas a módulo algum. 
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Aba curso – Estrutura curricular – cadastrar  

 

 

Após preenchimento dos dados gerais da estrutura, na próxima tela serão adicionados os módulos à estrutura. 

Selecionar o módulo, preencher o período e adicionar em        . 

 

 

Com os módulos adicionados clica-se em avançar, e na próxima tela são solicitadas as disciplinas 
eletivas/atividades complementares, caso existam.  

A carga horária desses cadastros será contabilizada separada da carga horária obrigatória da estrutura curricular.  

Exemplo: Adicionamos uma atividade complementar de 60 horas à estrutura curricular do curso Técnico em 
Edificações:  

 

Na tela seguinte é apresentada a estrutura curricular para conferência e cadastro. 

A carga horária das atividades complementares aparecem separadas da carga horária das disciplinas obrigatórias. 
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Cadastro de horário 

Esta funcionalidade permitirá ao gestor fazer cadastros de horários de aula. Além disso, o usuário poderá 
estabelecer horários para cada turno que desejar, seja manhã, tarde ou noite.  

Cadastros dos períodos de aula, conforme duração das aulas, turno e ordem. 

Aba curso – Horários – Cadastrar  
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Cadastro de turma de Entrada 

 

Uma Turma de Entrada representa um conjunto inicial de alunos que ingressaram num determinado curso e 
irão cursar turmas das disciplinas de um dos currículos do respectivo curso.  

Aba curso – Turma de Entrada – cadastrar  

Preencher os dados da turma de entrada e clicar em cadastrar. 

 

 

 

Cadastro de turma 

 

Criação de turmas para um determinado componente curricular, com definição de turno, horários, docente, 
capacidade. 

Aba turma – Turma – Cadastrar  

Selecionar o componente que dará origem a turma. 

 

Preencher os dados da turma: 
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*O período letivo virá automaticamente do calendário já castrados e selecionado como vigente. 

** O Preenchimento do campo Local é somente a título de informação, não será disponível no módulo para 
conferência de salas. 

Na tela seguinte de definição de horários, na parte superior será apresentado um texto explicativo sobre os 
horários e abaixo os horários a serem selecionados e adicionados.  

 

Após a seleção dos horários, após clicar em adicionar horário o horário selecionado aparece na parte inferior: 
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Se no cadastro do componente curricular estiver selecionada a opção flexibilidade de horário é possível cadastrar 
diferentes horários em diferentes períodos letivos. 

Opção no cadastro do componente curricular: 

*** 

 

Alterando os períodos das turmas e horários, e adicionando os diferentes horários:  

 

No exemplo acima de 19/02/2015 à 02/04/2015 a turma terá aula segunda-feira nos dois primeiros períodos do 
turno da manhã, e de 03/04/2015 à 10/07/2015 terá aula terça-feira nos dois primeiros períodos do turno da 
manhã. 

Os horários das aulas serão mostrados pelo código 2M12 – onde o primeiro número será o dia da aula, a letra é o 
turno, e os números após o turno serão os horários das aulas. 

 

 

Na tela seguinte é realizada a definição do docente da turma. 

Procura-se o docente por Todos os docentes da Instituição, somente da unidade do gestor ou somente externos, 
adiciona-se a Carga horária do docente e adiciona-se o docente a turma clicando em adicionar. 

Ao ser adicionado o nome do docente irá aparecer na parte inferior da tela. 

 

É possível também realizar o cadastro do docente após a criação da turma. 
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Na tela seguinte aparecem os dados cadastrados para conferência e cadastro da turma. 

 

 

 

Cadastro de Aluno 

 

No cadastro do aluno, o usuário primeiramente informa o número do CPF. Caso não possua um CPF válido, 
assinala a opção de que o discente é estrangeiro.  

Aba aluno – Aluno – Cadastrar  

 

 

Posteriormente abrirá a tela do cadastro, onde será necessário informar alguns dados pessoais do discente 
como: “Nome Completo, Data de Nascimento; etc…”. Atenção ao campos obrigatórios. 
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Após preencher os dados do discente, segue para o próximo passo que é vincular o discente a um Curso, 
Currículo, Turma de Entrada, forma de ingresso e ao regime do aluno.  

 

- Status - selecione o status que o aluno será cadastrado dentre as opções listadas pelo sistema.  

- Curso – Currículo – selecione o curso-currículo (estrutura curricular) desejado dentre as opções listadas. 

- Turma de entrada – qual turma de entrada o aluno será vinculado. 

- Forma de Ingresso – selecione a forma de ingresso dentre as opções disponibilizadas pelo sistema; essas opções 
são cadastradas no módulo administração do sistema aba cadastro. 

*Na opção concluiu o ensino médio – se for subsequente o aluno deverá ter concluído o ensino médio, caso 
contrário o sistema não permitirá o cadastro, se for ensino concomitante ele permite cadastro com a seleção da 
opção não. 
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Na tela seguinte serão mostrados os dados para confirmação do discente. 

 

Com a confirmação do Cadastro do Aluno será gerado um número de matrícula, a partir deste número é possível 

realizar a matrícula deste aluno. 

 

 

Matrículas 
 

Matrícula é o ato que vincula o aluno às turmas de componentes curriculares em um determinado período letivo 

O módulo subsequente tem 5 formas diferentes para matricular os discentes. 

 

Aba aluno – Matrícula – Efetuar Matrícula 
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Matricular Aluno em uma turma – vincula um aluno à uma turma específica. 

 
 

 

Matricular um Aluno em Módulo – vincula um aluno à um módulo. 

 
 

 

Matricular uma turma de entrada em uma turma – vincula alunos da turma de entrada à uma turma específica. 

 
 

 

Matricular uma turma de entrada em uma Módulo – vincula alunos da turma de entrada a um módulo. 
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Matricular um aluno em Turmas do Semestre – matricula um aluno à turmas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualizado em 16/11/2016. 

 


