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TUTORIAL PARA CADASTRO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO  

MÓDULO STRICTO SENSU 

Operação que permite visualizar, alterar ou cadastrar os respectivos eventos do calendário 

acadêmico do seu programa.  

Para iniciar acesse SIGAA → Módulos → Portal Coord. Stricto Sensu → Cadastros → 

Calendário do Programa.  

O sistema exibirá a seguinte tela:  

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será 

apresentada.  

Para prosseguir na tela acima, clique em Ver Calendário Vigente. A seguinte tela será 

exibida:  

Na aba Eventos Acadêmicos, teremos os seguintes campos disponíveis para alterações 

relativos a um período letivo (semestre):  
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 Período Letivo: Informe a data inicial e a data final para o período; 

 Consolidação de Turmas: Informe o prazo para a consolidação final das turmas 

pelo docente; 

 Consolidação Parcial de Turmas: Informe o prazo que ocorrerá o lançamento das 

notas das disciplinas no Sigaa. 

 Trancamento de Programa: Informe o período para trancamento parcial de 

matrículas em disciplinas. 

 Matrícula OnLine: Forneça o período para matrícula online pelos discentes, em um 

período letivo; 

 Re-Matrícula: Informe o período de re-matrícula(ajuste) pelos discentes, em um 

período letivo. 

Para prosseguir na tela acima, clique em Alterar Calendário. O usuário será encaminhado 

para o menu principal do módulo Portal do Coordenador Stricto Sensu e a seguinte 

mensagem será exibida:  

 

Ainda na tela acima, caso queira criar um novo calendário clique na caixa DATAS PARA 

PPGE e em seguida selecione NOVO, confira: 

 

 

 

 

 

Ao clicar em NOVO a tela abaixo será exibida para que o usuário insira as informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_coordenador_stricto_sensu%3Acadastros%3Acalendario_do_programa&media=suporte:manuais:sigaa:portal_coordenador_stricto_sensu:cadastros:08.png
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Na tela acima preencha com as informações solicitadas: 

 Ano-Período: Informe o período que será cadastrado, por exemplo 2019.1; 

 Marque a caixa: Tornar esse calendário vigente; 

 Período Letivo: Informe a data inicial e a data final para o período; 

 Consolidação de Turmas: Informe o prazo para a consolidação final das turmas 

pelo docente; 

 Consolidação Parcial de Turmas: Informe o prazo que ocorrerá o lançamento das 

notas das disciplinas no Sigaa. 

 Trancamento de Programa: Informe o período para trancamento parcial de 

matrículas em disciplinas. 

 Matrícula OnLine: Forneça o período para matrícula online pelos discentes, em um 

período letivo; 

 Re-Matrícula: Informe o período de re-matrícula(ajuste) pelos discentes, em um 

período letivo. 

Ainda na tela acima, após informar todos os dados solicitados clique em Cadastrar 

Calendário. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com: drca@unilab.edu.br. 

 Bom trabalho!  

 

 


