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INTRODUÇÃO 
 

O presente manual tem por finalidade demostrar os procedimentos a serem realizados para 

finalização de um aluno especial após a conclusão da(s) disciplina(s) à(s) qual(is) ele está 

matriculado. 

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
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1. CADASTRAR CANCELAMENTO DE ALUNO ESPECIAL 
 

Após a turma ter sido consolidada, consulte no diário de classe da turma a nota, frequência e 

situação do aluno especial. Para acessar o diário, na consulta geral de turmas utilize: 

 
 

Encontre o aluno na lista de notas e faltas do diário de classe e anote a nota, frequência e 

resultado do aluno na disciplina. Vamos precisar dessa informação mais tarde. 
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Na sequência, cancele o aluno através da funcionalidade: 

 

 

No ato do cancelamento deve ser informada uma observação no seguinte padrão: 

Cancelamento de aluno especial após conclusão da disciplina DESIGN DE 

INTERAÇÃO realizada em 2022/1 com frequência: 100%, nota: 10,00 e resultado: 

APROVADO. 

 

O conteúdo da observação pode variar de acordo com a definição no campus/programa, mas é 

importante que nela constem a nota, frequência e resultado final das disciplinas que o aluno 

cursou, pois será através dessa observação que estas informações estarão disponíveis no 

futuro. 



 

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

 

Após realizado o cancelamento, a observação pode ser consultada através deste menu: 

 

O registro do aluno especial estará assim: 
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Outra forma de confirmar que o registro de finalização foi realizado com sucesso é consultar a 

funcionalidade de alterar status de matrícula: 

 

O cadastro do aluno especial estará assim: 

 

Perceba que mesmo cancelado o aluno continua com o registro de aprovação na disciplina que 

realizou enquanto aluno especial. 
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2. ALTERÇÃO DE CANCELAMENTO DE ALUNO ESPECIAL 
 

Caso o aluno especial já tenha sido cancelado, sem que fosse realizado o registro da observação 

com as informações da nota, frequência e resultado na disciplina, é possível obter essa 

informação novamente através do processo de reativação do aluno já cancelado. Para isso 

acesse: 

 

Coloque o status do aluno de cancelado para ATIVO e registre uma observação informando o 

motivo da reativação, por exemplo: “Reativação do aluno especial para obtenção do resultado 

em disciplinas”, conforme demonstrado abaixo: 
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Após o aluno ser reativado, busque pelo diário de classe da(s) disciplina(s) que o aluno cursou, 

conforme passos já descritos anteriormente. 

 

 

O aluno especial que antes estava cancelado agora aparecerá e você deve anotar as informações 

e realizar os procedimentos anteriormente detalhados para cancela-lo novamente. 

 

IMPORTANTE: 

O sistema não emite histórico, ou atestado para alunos especiais. Caso o aluno solicite 

informações relativas ao resultado das disciplinas que realizou como aluno especial na 

instituição, essa documentação/declaração deve ser emitida manualmente pela secretaria 

acadêmica. 

Para o caso de aluno especial que reingressa como aluno regular a recomendação institucional 

é que seja realizado aproveitamento de estudos para as disciplinas realizadas como aluno 

especial, conforme previsto nos regulamentos internos de cada curso/programa. 
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3. REATIVANDO ALUNO ESPECIAL PARA UMA SEGUNDA 
MATRÍCULA 

 

Caso o aluno especial tenha cursado uma disciplina em um semestre anterior e tenha sido 

cancelado, conforme os procedimentos descritos nesse manual, mas agora esteja voltando para 

cursar uma nova disciplina ainda como aluno especial, não é necessário recadastra-lo. 

O procedimento nesse caso consiste em reativar o cadastro já cancelado do aluno, seguindo os 

passos listados no Item 2 deste manual. 

Ao final do semestre, quando esta segunda disciplina for concluída, deve ser realizado o 

procedimento de cancelamento novamente seguindo os passos descritos no Item 1. 


