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SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE 

EXTENSÃO NO HISTÓRICO 

Esta funcionalidade permite que o/a discente solicite ao/à coordenador (a), via SIGAA, o 

registro, das atividades complementares e de extensão em seu histórico acadêmico. Para 

realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Ensino → 

Registro de Atividade Complementar/Extensão. 

O sistema exibirá a tela a seguir: 

 

Clique em . A tela a seguir será apresentada: 

 

 

Na tela acima, anexe o Comprovante da Atividade a ser registrada. Para isso, clique 

em Selecionar arquivo e escolha o arquivo desejado dentre os presentes em seu 

computador. Em seguida, selecione o Tipo da Atividade (Complementar ou Extensão) 

e insira como Observação / Descrição da atividade o período de sua realização. 

Para prosseguir com a operação, clique em Próximo Passo. O sistema o direcionará para 

a tela a seguir: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:registro_de_atividades_autonomas&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:screen_shot_986.png
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Na tela acima, caso queira visualizar o arquivo anexado ao registro da atividade, clique 

em seu título, localizado ao lado do ícone . O sistema automaticamente exibirá o 

arquivo em uma nova tela.  

Para cadastrar o registro da atividade autônoma, confira os dados apresentados na tela 

acima e clique em Cadastrar. O sistema prontamente exibirá a mensagem de sucesso a 

seguir: 

 

Após isso, o status da sua solicitação será Submetido para análise. Quando o/a 

coordenador/a avaliar a sua solicitação, caso a aceite, o status será  Aceito:  

 

As horas aceitas estarão presentes em seu histórico no quadro de integralizações, como 

no exemplo abaixo: 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:registro_de_atividades_autonomas&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:screen_shot_981.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:registro_de_atividades_autonomas&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:screen_shot_990.png
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Caso o arquivo tenha sido retornado pelo coordenador para adequação, o status da 

solicitação será Retornado para Adequação. Ao visualizá-lo, clique no ícone  para 

alterar o registro. 

 

Para prosseguir com a operação, anexe o arquivo do Novo Comprovante da 

Atividade autônoma, clicando em Selecionar arquivo e selecionando o arquivo 

desejado dentre os presentes em seu computador. Em seguida, altere, se desejar, o Tipo 

da Atividade e sua Observação / Descrição. Se estiver certo da modificação, clique 

em Alterar para registrá-la.  

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

Bom trabalho!  

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:registro_de_atividades_autonomas&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:icone_alterar.png

