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TUTORIAL PARA CONSOLIDAÇÃO DE ATIVIDADE, QUALIFICAÇÃO E 

DISSERTAÇÃO  

MÓDULO STRICTO SENSU 

Esta operação permite ao coordenador realizar a consolidação de componentes do tipo 

atividade, dissertação ou qualificação. Cabe a observação que as atividades de dissertação 

e qualificação exigem o cadastro prévio de uma banca. 

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

Atividades → Consolidar.  

 

Ao seguir o caminho acima o sistema exibirá a seguinte tela:  

 

Insira o nome do discente e clique em BUSCAR. 

Na lista exibida clique no ícone  para selecionar o discente.  
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Na tela acima o sistema exibe a quantidade/lista de matrículas em atividades que o aluno 

possui. 

Clique no ícone  para selecionar a atividade. A tela abaixo será apresentada: 

 

 

Selecione a Data Final [mês e ano] de consolidação da atividade. 

Selecione a situação APROVADO ou REPROVADO. 

Clique em PRÓXIMO PASSO. 
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Obs: Se estiver consolidando uma atividade do tipo Dissertação, após efetuar o 

procedimento da tela anterior, o sistema exibirá a tela abaixo para inserção dos dados da 

defesa como número da ata, corpo da ata e folha de correções. 

 Após inserir os dados clique em PRÓXIMO PASSO. 

 

Caso esteja realizando a consolidação de uma atividade que 

não seja a Dissertação, o sistema não exibirá a tela acima e 

sim, imediatamente a tela abaixo. 
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Confira os dados do registro, caso queira corrigir algo clique em: Alterar Dados 

Informados. 

Estando tudo correto insira sua senha e clique em Confirmar. 

A seguinte mensagem será apresentada: 

 

 

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

 Bom trabalho!  

 

 


