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TUTORIAL PARA ANÁLISE DE ATIVIDADE AUTÔNOMA 

(COMPLEMENTAR E DE EXTENSÃO) 

 

Esta funcionalidade permite que os coordenadores de curso analisem as solicitações de 

registro de atividades complementares autônomas cadastradas via SIGAA pelos 

discentes. 

Para realizar esta operação, acesse SIGAA → Portal do Coordenador de Graduação → 

Atividades → Gerenciar Atividades Autônomas. 

O sistema redirecionará para a tela com os Registros de Atividades Autônomas do 

Discente: 

 

 

Nesta tela, encontram-se os registros de atividades já cadastrados no sistema, mas o 

usuário pode buscar por um registro de atividade específico. Para isso informe os dados 

abaixo: 

 Matrícula do/a discente que cadastrou a atividade; 

 Nome do/a discente; 

 Selecione a atividade que deseja analisar; 

 Escolha entre as opções do sistema o Status do Registro para ser analisado. 

Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela 

que será exibida pelo sistema.  

Após inserir os dados necessários, clique em Buscar. O resultado será exibido de acordo 

com a busca na lista de Registros de Atividades Autônomas do Discente. 
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Clique no ícone  para visualizar os detalhes do registro da atividade autônoma. 

De volta à lista de Registros de Atividades Autônomas do Discente, clique em  para 

selecionar a atividade que deseja analisar. O sistema irá exibir a tela abaixo: 

 

Para prosseguir com a análise da atividade, selecione o novo status e informe seu 

parecer. O status deve se adequar a alguma das seguintes opções: 

 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_coordenador_graduacao:atividades:atividades_autonomas:gerenciar_solicitacoes_de_atividades_autonomas&media=suporte:manuais:sigaa:portal_coordenador_graduacao:atividades:atividades_autonomas:icone_olhar.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_coordenador_graduacao:atividades:atividades_autonomas:gerenciar_solicitacoes_de_atividades_autonomas&media=suporte:manuais:sigaa:portal_coordenador_graduacao:atividades:atividades_autonomas:icone_selecionar.png
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Exemplificaremos com o Status ACEITO e Parecer: Favorável. Contudo o mesmo 

procedimento dever ser adotado independentemente do tipo de Status e Parecer 

selecionados. 

Para continuar a análise, clique em Próximo Passo. A seguinte tela será exibida: 

 

Confira todos os dados da atividade autônoma e, para finalizar, clique em Cadastrar. 

Uma mensagem de sucesso da operação será exibida no topo da tela: 

 

 

 

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_coordenador_graduacao:atividades:atividades_autonomas:gerenciar_solicitacoes_de_atividades_autonomas&media=suporte:manuais:sigaa:portal_coordenador_graduacao:atividades:atividades_autonomas:tela_05_sucesso.png

