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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°:  159/2015  

Realizada em: 04/12/2015 e Hora de Início: 08h e 30 min 

      Hora de Término: 17h e 30 min 

 
Sistema: Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG 

Módulo: SIGAA – Técnico 

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 Técnico aos âncoras do campus Veranópolis e coordenadoras 

(PROEN).  

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área 

Paraguassu dos Santos Cardoso AVMB 

Mara Lisiane Sievert DTI 

Alexandre Vasconcelos Leite DTI 

Ana Paula Colares Flores PROEN 

Diana Lusa Veranópolis 

Ernani Teixeira Liberali Veranópolis 

Daniel de Carli Veranópolis 

Alcione Moraes Jacques Maschio Varanópolis 
 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

Com previsão de iniciar a apresentação as 8h e 30min, mas por solicitação foi aguardado a 
chegada de todos os participantes, fez com que a apresentação do Módulo Técnico tivesse seu início as 
9h. O analista Paraguassu explicou que o objetivo da demonstração era uma apresentação das principais 
funcionalidades do sistema e os fluxos de atividades e que, em sequência, ocorreria a dinâmica do 
treinamento, 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.  

O analista Paraguassu explicou como o sistema trata com relação aos acessos e papéis aos 
usuários no SIGAdmin. Em seguida iniciou a apresentação apontando o objetivo e as principais 
funcionalidades do módulo de Técnico, assim como o seu público alvo. Foram apresentados os papéis de 
acesso do módulo de Técnico, o que cada perfil faz quando habilitado. Entre eles: Gestor Técnico, 
Pedagógico Técnico, Coordenador, Secretaria, além dos portais Docente e Discente.  
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Foram apresentados os principais fluxos de execução, como: Parâmetros, dentre os campos 

dispostos destaca-se o número máximo de trancamentos permitidos para programa e matricula, a 

definição de número mínimo e máximo de créditos extracurriculares, a definição da equivalência de 

credito e hora/aula, o método de avalição (nota, competência ou conceito), número de avaliações 

por turma,  pesos dessas avaliações, entre outros. Foi apresentado o formato de código de curso 

utilizado no campus Viamão, que é: VIA001S – Código de Curso; Calendário Acadêmico, 

define-se o ano e período letivo, início e fim desse período letivo, entre outras definições; Horário, 

explicado como se monta o horário das unidades e onde irá interferir na criação das turmas; 

Cadastro de Curso, apresentado os principais itens do cadastro como: código do curso, nome do 

curso, data de início de funcionamento, carga horaria, modalidade, turno, entre outros; Cadastro 

de Componente Curricular, explicado como é feita o cadastro de um componente, a vinculação a 

uma unidade responsável e a um curso, comentado sobre criar uma padronização de código para 

os componentes, carga horaria teórica e/ou prática, vinculação com pré-requisito, co-requisito e 

equivalências, ementa, entre outras informações. Foi apresentado o formato dos códigos utilizados 

pelos campus de Viamão, que seguem a seguinte regra: VIA001S0012, como Código de 

Componente Curricular que obedece a sequência, VIA = Campus Viamão, 001 = Curso de 

Administração, S = Subsequente, 0012 = Componente Curricular “CUSTOS” do Curso de  

Administração; Cadastro de Módulo, indicado que o neste cadastro se faz a junção dos 

componentes curriculares em um grupo formando um semestre, por exemplo; Cadastro da 

Estrutura Curricular, nesta ação se faz a vinculação do curso criado com os módulos, onde estão 

os componentes e neste vai reger as atividades que devem ser desenvolvidas pelo discente; E o 

Cadastro de Turma de Entrada, esta funcionalidade serve para efetuar a vinculação do aluno ao 

curso, pois no cadastro discente solicita esta vinculação. Este é o fluxo inicial sendo como principal 

para qualquer ação no Módulo Técnico. 

O segundo fluxo apresentado foi o Cadastro do Aluno, com a inserção dos dados pessoais do 
discente e na segunda etapa efetuando a vinculação deste discente ao curso; Matricula do Aluno, apenas 
comentado que existem formas de matricula em que se pode: matricular um aluno em uma turma, um 
aluno em módulo, uma turma de entrada a uma turma e ainda uma turma de entrada em um módulo; além 
disso, foi apresentado um atestado de matricula para visualização dos presentes e do histórico. 

 Dentro os pontos vistos pelos participantes, revelou-se com relação a forma de ingresso, ponto este 
comentado em outras situações, como apresentação ou treinamento, com o caso das cotas, em que o 
sistema não faz um tratamento mais especifico e não armazena este vinculo de acesso do candidato. 
 Outro ponto foi a questão do tratamento em que o instituto realiza com a questão a carga horaria, 
em que a instituição trabalha com hora/relógio e o sistema SIGAA, trabalha com hora/aula. Assunto este 
que ficou a ser definido junto a PROEN e sua verificação de como será efetuado este ajuste, alteração de 
processo interno ou alteração no sistema SIG. 

Os participantes solicitaram a visualização do portal docente e suas principais funcionalidades. O 
analista Paraguassu fez uma breve explanação sobre o portal docente e demonstrou acessos a algumas 
funcionalidades como: lançamento de notas e frequência, demonstrando pontos importantes destas ações. 

Como último ponto do encontro, foi solicitado pelos analistas da AVMB a relação dos participantes 
do treinamento do Módulo, para configuração de ambiente e parametrização do Módulo Técnico. A Sra. 
Ana Paula ficou de reunir essas informações e enviar para os analistas. 

 

Pendências Anteriores: 
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Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 


