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INTRODUÇÃO 
 

O presente manual tem por finalidade demostrar o procedimento a ser realizado para 

cadastramento do calendário acadêmico nos níveis: Integrado, Técnico, Graduação, Lato Sensu, 

Stricto Sensu e Formação Complementar. 

O calendário acadêmico pode ser cadastrado a qualquer momento. Sua vigência é que 

somente pode ser ativada após o término do período letivo anterior. 

Após o cadastro do calendário acadêmico, independente do nível de ensino, já é possível 
criar as turmas do ano letivo (mesmo que o calendário não esteja vigente), apenas verifique com 
o suporte do SIGAA se os feriados, dias não letivos e recessos foram cadastrados. 

Caso permaneçam dúvidas, as mesmas podem ser esclarecidas com a equipe de suporte do 

SIGAA na Reitoria ou ainda abrindo uma solicitação de suporte no site 

https://suporte.ifrs.edu.br utilizando mesmo usuário e senha de acesso ao SIG. No formulário 

de abertura de chamado selecione a “Categoria: SIGAA”. Dessa forma seu chamado cairá na fila 

da equipe de suporte do SIGAA. 

 

 

Contatos: 

Mara Lisiane Sievert – mara.sievert@ifrs.edu.br - (54) 3449-3324 

César Eltz – cesar.eltz@ifrs.edu.br - (54) 3449-3379 

Crístian Gusberti – cristian.gusberti@ifrs.edu.br - (54) 3449-3328 

  

https://suporte.ifrs.edu.br/
mailto:mara.sievert@ifrs.edu.br
mailto:cesar.eltz@ifrs.edu.br
mailto:cristian.gusberti@ifrs.edu.br
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1. NÍVEL INTEGRADO 
 

 

Para cadastrar o calendário acadêmico no nível integrado acesse a aba 

“Administração” e em “Operações Administrativas” clique em “Calendário”: 

 

 
 

Na tela seguinte NÃO SELECIONE NADA,  apenas clique em “Ver Calendário”: 
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Na tela seguinte será exibido o calendário vigente.  

 
Neste tela: 

1 – Em “Calendário Selecionado”, selecione “NOVO”; 

2 – Informe o ano para o qual o calendário será cadastrado; 

3 – Não torne o calendário vigente neste momento, a não ser que o calendário do ano anterior 
já tenha sido concluído. Você pode voltar a esta tela posteriormente e tornar o calendário 
vigente assim que o ano letivo anterior terminar; 

4 – Informe o “Período Letivo”, bem como o “Período Matrícula Coordenadores” e “Período 
de Confirmação de Vínculo dos Discentes”. Estes dois últimos campos não tem aplicação prática 
no IFRS, mas como são campos obrigatórios precisam ser preenchidos e recomendamos que 
sejam com as mesmas datas de início e fim do período letivo; 

5 – Preencha os campos de “Início da Nota do X trimestre” e “Fim da Nota do X trimestre” para 
os três trimestres, informando a data de início e fim de cada um desses trimestres; 

OBS: O campo “Fim do Período de Lançamentos de Notas” não precisa ser obrigatoriamente 
preenchido, mas se for, os professores só poderão lançar as notas daquele trimestre até a data 
aqui especificada; 

6 – Cliquem em “Cadastrar Calendário” para finalizar a operação. 

 



 

SIGAA | Departamento de Tecnologia da Informação - IFRS | (54) 3449-3328 | dti@ifrs.edu.br | v1.0 

 
 
E isso conclui todo o processo de cadastramento do calendário para o nível Integrado. 

Parabéns! 
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2. NÍVEL TÉCNICO 
 

 
Para cadastrar o calendário acadêmico no nível técnico acesse a aba 

“Administração” e em “Operações Administrativas” clique em “Calendário”: 

 

 
 

Na tela seguinte será exibido o calendário acadêmico vigente: 

 

 
Neste tela: 

1 – Selecione a opção “NOVO”; 
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2 – Informe o ano/semestre cujo calendário será cadastrado; 

3 – Não torne o calendário vigente neste momento, a não ser que o calendário do semestre 
anterior já tenha sido concluído. Você pode voltar a esta tela posteriormente e tornar o 
calendário vigente assim que o semestre letivo anterior terminar; 

4 – Informe o “Período Letivo”; 

5 – Nenhum destes campos é obrigatório, mas caso seja do interesse do campus, podem ser 
preenchidos. 

- Consolidação de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar (fechar) as turmas, esse campo pode ser preenchido de acordo com 
a definição do campus. Se ficar em branco o professor pode consolidar a qualquer momento; 

- Consolidação Parcial de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar parcialmente (fechar) as turmas apenas para os aprovados, esse 
campo pode ser preenchido de acordo com a definição do campus. Se ficar em branco o 
professor pode consolidar parcialmente a qualquer momento; 

 - Trancamento de Turmas: se preenchido define um período em que pode ser realizado 
o trancamento de matrículas em turmas. Se ficar em branco o trancamento pode ser feito a 
qualquer momento;  

6 – Os campos “Matrícula Online” e “Análise dos Coordenadores/Orientadores da Matrícula” 
deve ser preenchidos conforme definição dos lotes de matrícula online que o campus faz parte. 
É importante lembrar que a análise dos coordenadores pode começar no mesmo dia da 
matrícula online e terminar um dia após o término das solicitações da matrícula online; 

7 – Os campos relativos a “Re-Matrícula” só devem ser preenchidos caso o campus realize o 
ajuste de matrícula pelo sistema acadêmico e, da mesma forma que na matrícula online, devem 
obedecer os lotes de ajustes definidos pela PROEN; 

8 – Clique em “Cadastrar Calendário” para confirmar o cadastramento. 
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E isso conclui todo o processo de cadastramento do calendário para o nível Técnico. 

Parabéns! 
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3. NÍVEL GRADUAÇÃO 
 

 
Para cadastrar o calendário acadêmico no nível graduação acesse a aba 

“Administração” e em “Operações Administrativas” clique em “Calendário Universitário”: 

 
 

Na tela seguinte NÃO SELECIONE NADA,  apenas clique em “Ver Calendário Vigente”: 

 
 

Na tela seguinte será exibido o calendário vigente. 
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Nesta tela: 

1 – Selecione a opção “NOVO”; 

2 – Informe o ano/semestre cujo calendário será cadastrado; 

3 – Não torne o calendário vigente neste momento, a não ser que o calendário do semestre 
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anterior já tenha sido concluído. Você pode voltar a esta tela posteriormente e tornar o 
calendário vigente assim que o semestre letivo anterior terminar; 

4 – Nenhum desses campos precisam ser preenchidos em semestre regulares; 

5 – Informe o “Período Letivo” apenas; 

6 – Todos os campos aqui são de preenchimento opcional. Entretando, os principais são: 

 - Consolidação de turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar (fechar) as turmas, esse campo pode ser preenchido de acordo com 
a definição do campus. Se ficar em branco o professor pode consolidar a qualquer momento; 

 - Trancamento de turmas: se preenchido define um período em que pode ser realizado 
o trancamento de matrículas em turmas. Se ficar em branco o trancamento pode ser feito a 
qualquer momento; 

 - Trancamento de Programa: se preenchido define um período específico em que pode 
ser realizado o trancamento do programa (curso) de um(a) aluno(a). Se ficar em branco o 
trancamento pode ser feito a qualquer momento; 

 - Período para Alteração de Expressões dos Componentes Curriculares: se preenchido 
permite que pré-requisitos, co-requisitos e equivalências sejam alterados apenas no período 
aqui especificado. Se ficar em branco a alteração pode ser feita a qualquer momento1; 

7 – Nesta seção, precisam ser preenchidos os campos: “Cadastro de Turmas de Férias”, 
“Matrícula em Turmas de Férias” e “Matrícula Extraordinária de Férias”. Mesmo que o Campus 
não utilize turmas de férias, essas datas precisam ser preenchidas com a data de início e fim do 
semestre. Essa é uma exigência do sistema e caso essas datas não forem preenchidas 
funcionalidades em outras partes do sistema não funcionarão como esperado. 

8 – Nada deve ser preenchido aqui; 

9 – Nada deve ser preenchido aqui; 

10 – Os campos “Matrícula Online”, “Análise dos Coordenadores/Orientadores da Matrícula” 
e “Processamento de Matrícula” devem ser preenchidos. Apenas esses campos! As datas 
devem ser preenchidas conforme definição dos lotes de matrícula online que o campus faz 
parte. É importante lembrar que a análise dos coordenadores pode começar no mesmo dia da 
matrícula online e terminar um dia após o término das solicitações da matrícula online; 

11 – Esta seção só será preenchida caso o campus realize o ajuste de matrícula pelo sistema 
acadêmico e, da mesma forma que na matrícula online, deve obedecer os lotes de ajustes 
definidos pela PROEN. Neste caso seriam preenchidos os campos: “Re-Matrícula”, “Análise dos 
Coordenadores/Orientadores para Re-Matrícula” e “Processamento de Re-Matrícula”. 

12 - Clique em “Cadastrar Calendário” para confirmar o cadastramento. 

 

                                                           
1 É importante ter cuidado ao alterar pré-requisitos, co-requisitos e equivalências durante o semestre 
letivo. Recomenda-se que esse tipo de alteração seja realizada no período de férias. Se for necessário 
alterar durante o semestre é preciso entrar em contato com o suporte do SIGAA na reitoria para que a 
situação seja analisada. 
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E isso conclui todo o processo de cadastramento do calendário para o nível Graduação. 

Parabéns! 
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4. NÍVEL LATO SENSU 
 

 
Para cadastrar o calendário acadêmico no nível lato sensu acesse a aba 

“Administração” e em “Operações Administrativas” clique em “Calendário Acadêmico”: 

 
 

Na tela seguinte NÃO SELECIONE NADA,  apenas clique em “Ver Calendário Vigente”: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIGAA | Departamento de Tecnologia da Informação - IFRS | (54) 3449-3328 | dti@ifrs.edu.br | v1.0 

Na tela seguinte será exibido o calendário vigente. 

 
Nesta tela: 

1 – Selecione a opção “NOVO”; 

2 – Informe o ano/semestre cujo calendário será cadastrado; 

3 – Não torne o calendário vigente neste momento, a não ser que o calendário do semestre 
anterior já tenha sido concluído. Você pode voltar a esta tela posteriormente e tornar o 
calendário vigente assim que o semestre letivo anterior terminar; 

4 – Informe o “Período Letivo”; 

5 – Todos os campos aqui são de preenchimento opcional: 

 - Consolidação de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar (fechar) as turmas, esse campo pode ser preenchido de acordo com 
a definição do campus. Se ficar em branco o professor pode consolidar a qualquer momento; 

- Consolidação Parcial de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar parcialmente (fechar) as turmas apenas para os aprovados, esse 
campo pode ser preenchido de acordo com a definição do campus. Se ficar em branco o 
professor pode consolidar parcialmente a qualquer momento; 

 - Trancamento de Turmas: se preenchido define um período em que pode ser realizado 
o trancamento de matrículas em turmas. Se ficar em branco o trancamento pode ser feito a 
qualquer momento;  

6 – Nada deve ser preenchido aqui. A matrícula online não é utilizada no módulo de 
especialização. Esse procedimento é realizado manualmente pela secretaria. 

7 – Nada deve ser preenchido aqui. A re-matrícula (ajuste de matrícula) não é utilizada no 
módulo de especialização. Esse procedimento é realizado manualmente pela secretaria. 



 

SIGAA | Departamento de Tecnologia da Informação - IFRS | (54) 3449-3328 | dti@ifrs.edu.br | v1.0 

8 - Clique em “Cadastrar Calendário” para confirmar o cadastramento. 

 

 
 

E isso conclui todo o processo de cadastramento do calendário para o nível Lato Sensu. 

Parabéns! 
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5. NÍVEL STRICTO SENSU 
 

 
Para cadastrar o calendário acadêmico no nível stricto sensu acesse a aba 

“Permissões” e em “Operações Administrativas” clique em “Calendário Universitário”: 

 

 
 

Na tela seguinte: 

1 – Em “Unidade Responsável” selecione o programa de pós-graduação para o qual o calendário 
será cadastrado; 

2 - Em seguida clique em “Ver Calendário Vigente”. 
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Na tela seguinte será exibido o calendário vigente. 

 
Nesta tela: 

1 – Selecione a opção “NOVO”; 

2 – Informe o ano/semestre cujo calendário será cadastrado; 

3 – Não torne o calendário vigente neste momento, a não ser que o calendário do semestre 
anterior já tenha sido concluído. Você pode voltar a esta tela posteriormente e tornar o 
calendário vigente assim que o semestre letivo anterior terminar; 

4 – Informe o “Período Letivo”; 

5 – Todos os campos aqui são de preenchimento opcional: 

 - Consolidação de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar (fechar) as turmas, esse campo pode ser preenchido de acordo com 
a definição do campus. Se ficar em branco o professor pode consolidar a qualquer momento; 

- Consolidação Parcial de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar parcialmente (fechar) as turmas apenas para os aprovados, esse 
campo pode ser preenchido de acordo com a definição do campus. Se ficar em branco o 
professor pode consolidar parcialmente a qualquer momento; 

 - Trancamento de Programa: se preenchido define um período específico em que pode 
ser realizado o trancamento do programa (curso) de um(a) aluno(a). Se ficar em branco o 
trancamento pode ser feito a qualquer momento; 

6 – O campo “Matrícula Online” deve ser preenchido conforme datas definidas pela 
coordenação do curso. No caso do stricto sensu, a homologação das matrículas, deferimento ou 
indeferimento é realizada diretamente pelo coordenador; 

7 – O campo “Re-Matrícula” não deve ser preenchido pois não é utilizado no stricto sensu. 
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Ajustes pontuais de matrícula são realizados manualmente e diretamente pela secretaria. 

8 – A seção “Outros Eventos” não deve ser preenchida nem modificada, pois não é utilizada no 
IFRS. Simplesmente ignore. 

9 – Clique em “Cadastrar Calendário” para confirmar o cadastramento. 

 

 
 

E isso conclui todo o processo de cadastramento do calendário para o nível Stricto Sensu. 

Parabéns! 
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6. NÍVEL FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

 
Para cadastrar o calendário acadêmico no nível formação complementar acesse a 

aba “Curso” e em “Operações Administrativas” clique em “Calendário”: 

 
 

Na tela seguinte será exibido o calendário vigente. 

 

Nesta tela: 

1 – Selecione a opção “NOVO”; 

2 – Informe o ano/semestre cujo calendário será cadastrado; 
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3 – Não torne o calendário vigente neste momento, a não ser que o calendário do semestre 
anterior já tenha sido concluído. Você pode voltar a esta tela posteriormente e tornar o 
calendário vigente assim que o semestre letivo anterior terminar; 

4 – Informe o “Período Letivo”; 

5 – Todos os campos aqui são de preenchimento opcional: 

 - Consolidação de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar (fechar) as turmas, esse campo pode ser preenchido de acordo com 
a definição do campus. Se ficar em branco o professor pode consolidar a qualquer momento; 

- Consolidação Parcial de Turmas: se preenchido define um período específico em que o 
professor pode consolidar parcialmente (fechar) as turmas apenas para os aprovados, esse 
campo pode ser preenchido de acordo com a definição do campus. Se ficar em branco o 
professor pode consolidar parcialmente a qualquer momento; 

 - Trancamento de Turmas: se preenchido define um período em que pode ser realizado 
o trancamento de matriculas em turmas. Se ficar em branco o trancamento pode ser feito a 
qualquer momento;  

6 – Nada deve ser preenchido aqui. A matrícula online não é utilizada no módulo de formação 
complementar. Esse procedimento é realizado manualmente pela secretaria2. 

7 – Nada deve ser preenchido aqui. A re-matrícula (ajuste de matrícula) não é utilizada no 
módulo de formação complementar. Esse procedimento é realizado manualmente pela 
secretaria. 

8 - Clique em “Cadastrar Calendário” para confirmar o cadastramento. 
 

 

E isso conclui todo o processo de cadastramento do calendário para o nível Formação 

Complementar. 

Parabéns! 

 

 

 

                                                           
2 A funcionalidade de matrícula online no formação complementar não está completamente 
desenvolvida. Entretanto, é possível utilizá-la com algumas particularidades. Caso seja de interesse do 
campus, entre em contato com o suporte do SIGAA na reitoria para verificar a possibilidade de utilizar a 
matrícula online no formação complementar. 


