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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°:  158/2015  

Realizada em: 02/12/2015 e Hora de Início: 08h e 30 min 

                          03/12/2015      Hora de Término: 17h e 30 min 

 
Sistema: Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG 

Módulo: SIGAA – Graduação 

Local: Sala de Reunião – Reitoria - IFRS  

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Analistas do módulo: Paraguassu dos Santos Cardoso e Felipe Cervi 

Objetivo: Treinamento do SIGAA - Módulo Graduação aos âncoras do campus Sertão e coordenadoras 

(PROEN).  

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área 

Paraguassu dos Santos Cardoso AVMB 

Mara Lisiane Sievert DTI 

Maria do Carmo Alves de Oliveira PROEN 

Marina Miri Braz Beccari PROEN 

Margarete de Quevedo PROEN 

Edson Regis de Jesus CRA/Sertão 
 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

DIA 02/12/2015 
As atividades iniciaram as 9h e 50min em virtude ao termino da capacitação do dia anterior que 

não pode ser concluída em razão da quantidade de erros apresentados durante a capacitação. Foi 

explicado que o objetivo era uma apresentação das principais funcionalidades do sistema e os fluxos de 

atividades, e que a dinâmica do treinamento ocorreria conforme o andamento dos processos 

demonstrados, assim os participantes iriam realizando os mesmos procedimentos, sendo que, caso 

ocorresse alguma dúvida, poderia ser sanada no mesmo instante. 

Comentou-se sobre a integração entre os demais Módulos do sistema e de como trata com relação 

aos acessos e papéis aos usuários no SIGAdmin. Os papéis de acesso do módulo de Graduação, o que 

cada papel faz quando habilitado. Entre eles: Gestor Graduação, Portal Docente e Discente e Portal do 

Coordenador. 

Foram vistos os principais fluxos de execução e processos, como: Uma visão geral do Módulo 
Graduação, Parâmetros, Cadastros de Horários, Calendário Universitário, Cadastro de Curso, Cadastro 
de Componente Curricular, Cadastro de Matriz Curricular e Estrutura Curricular. 

Foi explicado que os parâmetros e calendário universitário tem uma visão global, ou seja, um 
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parâmetro e um calendário universitário rege todas unidades. Os participantes manifestaram uma 
preocupação com relação ao processo, pois cada unidade tem, principalmente para calendário 
universitário, seu calendário próprio. O analista Paraguassu explicou que para o calendário acadêmico 
tenha desvinculação do calendário global, se faz necessário a criação de um calendário por curso, pois o 
sistema entende que o curso pode definir seu próprio calendário acadêmico, não havendo interferência do 
calendário global. 

DIA 03/12/2015  
 No segundo dia de treinamento, as atividades tiveram seu início no horário programado, pois foi 
solicitado para que oportunizasse a visualização dos principais fluxos do Módulo, pelo fato de um dos 
participantes saísse mais cedo em virtude de seu deslocamento a sua unidade. Seguindo o cronograma 
previsto, foram vistos cadastros discentes, criação de turma, vinculação de horário e docente a turma 
criada. Alguns pontos vistos surgiram dúvidas, que foram sanadas no momento do treinamento, ficando 
poucos pontos a serem analisados pós-treinamento. 
 Como final de atividade, foi demonstrado o reflexo das atividades desenvolvidas nos portais 
docente e discente, com suas devidas visualizações e funcionalidades disponíveis. Assim todos os 
participantes puderam acompanhar e interagir diretamente na funcionalidade e efetuar simulações e 
testes. 
 Entre os assuntos tratados na capacitação foi com relação ao processo de matricula online e seu 
processamento. Na matricula online os componentes curriculares ficam disponíveis para o discente 
solicitar matricula conforme a estrutura curricular vinculada ao seu curso, neste sentido, será integralizada 
de acordo com a sua disponibilidade. O processo de matricula funcionaria da seguinte forma: o aluno 
solicita sua matricula, acessando seu portal. O coordenador ou o gestor do Módulo Graduação analisa 
esta solicitação, liberando ou não a solicitação de matricula e em um período determinado pela instituição 
é executado as funcionalidades “pré-processamento” e “processamento de matricula”, no qual, irá efetivar 
a vinculação ou solicitação de matricula discente ao componente curricular. Vale salientar que todas as 
ações dentro do sistema, devem estar definidas no calendário acadêmico. 

Alguns pontos que ficaram nos dois dias de treinamento como alerta e/ou dúvida para questões 
levantadas quanto as metodologias adotadas pela instituição e como o sistema efetua suas ações. Entre 
eles estão: O instituto não trabalha com credito, mas sim com hora/aula e hora/relógio. Comentário 
efetuado na apresentação do Módulo.  

Na matriz curricular não estava populando o campo “Campus”, que foi verificado que no cadastro 
“Campus IES” a instituição principal que aparece é a UFRN e não o Instituto Federal do Rio Grande do 
Sul. 

 Outra situação que surgiu, com relação ao fluxo indicado inicialmente, foi no parâmetro em que no 
campo “Média Mínima que possibilita Recuperação”, foi sugerido que sofresse alteração a palavra 
“Recuperação” para “Exame”. No campo “Média Mínima de Aprovação” fosse alterado para “Aprovação 
Final”.  

Uma das atividades pendente foi a definição do código do componente curricular. Como este havia 
sido definido em outra atividade com outro campus, a PROEN ficou de verificar uma codificação padrão a 
ser adotada para todas as unidades da instituição.  

O Sr. Edson disponibilizou um parecer sobre o sistema SIG, importante e de grande valia no 

processo de treinamento e implantação. Este parecer tem sua equivalência tanto para o Módulo 

Graduação quanto para o Módulo Técnico Integrado, para tanto deixo disponibilizado em ata, como 

segue: 
 

“Entre os dias 30/11 e 03/12/2015 estivemos em curso na reitoria do IFRS para conhecer o novo 

sistema integrado de gestão. Na ocasião, interagimos com Sistemas Institucionais Integrados de Gestão – 

SIG e seu módulo de Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), com o instrutor da 

AVMB - Paraguassu Cardoso. 
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De impressão geral, é possível afirmar que o sistema é bastante completo, contendo uma variante de 

funcionalidades, o que permitirá uma melhoria na gestão dos processos de tais setores. No entanto, como 

ele advém da UFRN, possui uma perspectiva, por vezes, muito distinta da forma de relação e 

desenvolvimento que do IFRS, quando analisado sua face multi-campi. De maneira geral, as 

funcionalidades são simples, permitindo ao operador compreensão do processo que está se querendo 

realizar. Há poucas funções que não permitem um rápido entendimento e podem ter consequências  (por 

parâmetros ou lógica de dados) que irão impossibilitar o avanço dos cadastros. Quanto a isso, é 

necessário dizer que tanto a UFRN como a empresa AVMB (responsável pela implantação) não dispõem 

de um glossário ou manual detalhado das funcionalidades e suas implicações dentro do sistema. 

Esperávamos que o sistema já estivesse mais formatado para a dinâmica do IFRS. Exemplo disto foi 

quando, em teste, geramos determinados relatórios e eles possuíam os logos da UFRN (Comprovante de 

matrícula e histórico). Outro fato importante decorre de que o sistema trabalha na ótica de créditos e não 

de carga horária, conforme nova OD. Esta dinâmica inviabiliza totalmente o controle adequado e 

expedição dos documentos necessários. 

Algumas considerações acerca do sistema: 

1 - Não há dados sobre cotistas e demais situações que podem ser utilizados pela Assistência ao 

Educando; 

2 - Não há todos os dados necessários para o atendimento da Portaria N° 156, de 20/10/2004 para Censo 

Escolar; 

3 - Nas abas, tanto do portal do docente como discente, não há a possibilidade de ‘projetos de ensino’, 

apenas para pesquisa e atividades de extensão, inviabilizando o registro dos recentes projetos de ensino 

do IFRS; 

4 - O ENADE é componente obrigatório, de responsabilidade de cada coordenador de curso superior. Não 

está no ambiente e não sai no histórico, sendo obrigatório. Criar dentro do perfil de coordenador de curso; 

5 - Modificação de crédito para carga horária – lógica do ifrs; 

6 - Alteração, no histórico, da terminologia de ‘reconhecimento’ para ‘autorização’ de curso, dado que há 

resolução do consup para funcionamento, reconhecimento, renovação do reconhecimento; 

7 - Nos históricos, inserir número de páginas e espaço para assinaturas de autoridade, ao estilo Diretor 

Geral (Carimbo e assinatura) e Coordenador dos Registros Acadêmicos (Carimbo e assinatura) dado as 

constantes substituições; 

8 - Sistema não aceita cadastro de componente em hora relógio quebrado, apenas hora cheia; 

9 - Trazer por default, automaticamente, flexibilidade de horários em cadastro de componente; 

10 - Ainda não há possibilidade de importar os dados cadastrais dos estudantes de ingresso via processo 

seletivo. 

11 - No curso, não pudemos avançar devido o sistema ter posto como necessidade o cadastro das 
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atividades complementares, porém sem aceitar a inserção destas; 

12 - Não é possível trabalhar com calendário por unidade, apesar de estar sendo construído pela AVMB; 

13 - No ambiente discente: confirmar matrícula é, na verdade, solicitar matrícula – necessidade de alterar 

conceitos; 

14 - Índice de rendimento acadêmico – verificar a possibilidade de conseguir um relatório sem ser no 

histórico do aluno, dados que não é uma política do IFRS, mas há instituições que solicitam para fins de 

ingresso de programas de pós-graduação ou transferências; 

15 - Em matrícula on-line, se o período de processamento for de cinco dias e no primeiro dia o aluno 

solicitar a matrícula, no segundo dia o coordenador deferir, no portal do aluno e na CRA não irá aparecer, 

constando a mensagem “não é possível realizar matrícula on-line se estiver no mesmo prazo de 

processamento”. Somente após o fim do processamento é que a matrícula irá cair e será possível emitir o 

atestado. Isso irá gerar confuso e dúvida quanto a recebimento do pedido por parte do aluno; 

16 - Verificar de onde sai a informação sobre portaria de funcionamento para o histórico do aluno; 

17 - No cadastro do aluno, ‘Nome Oficial = NOME SOCIAL’ – modificar estes e outros conceitos utilizados 

visando maior entendimento e praticidade. Outros exemplos; relatório DTI, DAE, etc, que não condizem 

com a estrutura do IFRS. 

Alguns pontos internos: 

1- Definição de perfis de gestor e gerenciamento: quais serão os papeis da Proen, DTI, DEN/Campus, 

CRA/Campus, etc. Sem a definição destes papeis e responsabilidades é possível haver registros e erros 

graves no sistema. 

2- Durante a atividade apenas um servidor do campus participou (CRA). Há um grande trabalho em 

relação ao cadastro de componentes, matrizes, cursos, calendário acadêmico e demais informações que 

competem às diretorias de ensino, que não tendo participado, não terá como viabilizar o funcionamento do 

sistema, uma vez que é necessário o trabalho conjunto. A participação dos coordenadores de curso, 

igualmente, é de suma importância; 

3- Momento de alteração na composição dos grupos de gestão. Dado que o processo eleitoral já se 

encerrou, mas que as novas gestões ainda não assumiram, algumas políticas e ferramentas do sistema 

devem ser cuidadosamente pensadas, o que pode ser minorizado neste momento, uma vez que há 

movimentações nas equipes de trabalho. 

Neste aspecto, considerando que o encontro aconteceu no início de dezembro, período corrido de final de 

ano, avalio, na condição de coordenador da Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus Sertão, 

em seu primeiro contato com o sistema, ser temerário implementar o sistema já para 2016/1, em janeiro, 

quando iniciam os processos de matrículas. Assim, sugerimos que seja estabelecido um cronograma para 

2016/1, onde o sistema possa ser melhor conhecido por mais atores (ensino e professores), com 

lançamento de dados para testes efetivos, não sendo adota de imediato para produção, como única 

ferramenta. Para além disto, compreendemos que, mesmo sendo carente e urgente sua implementação, 
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postergar este período fará com que ele seja melhor estruturado e atenda, com profundidade, nossas 

necessidades. ” 

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 




