
Procedimento de Ofertar Turma Regular e 
Férias(Verão/Inverno) 

 
Definição: As coordenações de cursos ofertam turmas desde que esteja no prazo 
estabelecido no calendário acadêmico, onde informa: 
 

1) Para turmas de verão: “Data limite para as coordenações de curso ofertarem turmas 
para o Verão/XXXX.” 

2) Para turmas de inverno: “Data limite para as coordenações de curso ofertarem 
turmas para o Inverno/XXXX.” 

3) Para turmas regulares(semestrais):  “Data limite para as Coordenações de Curso 
ofertarem turmas para o Xº semestre/XXXX.” 

 
Fluxograma:  
 
Não se aplica 
 
Requisitos:  
 

a) Estar disponível o módulo Portal Coord. Graduação  
b) Atender o prazo estabelecido no calendário acadêmico. 
c) Estar no prazo de ““Data limite para as Coordenações de Curso ofertarem turmas ... 

“ 
 
 
Passos: 
 

1) Acesse o SIGAA e vá no “Portal Coord. Graduação”. 
2) No SIGAA, clicando no menu: "Turmas > Ofertar Turmas". 

 



 
 
 

3) Posteriormente, será exibida uma lista geral de todas as disciplinas da Unidade 
Acadêmica do curso (NC e NE). O primeiro passo é escolher a matriz do 
componente curricular a ser ofertado.. 

 

 
 
 
 
 
 



4) Em seguida, selecione o componente curricular a ser ofertado clicando na imagem 

. "Selecionar Componente" à direita. 
 

 
 
 

5) Após selecionar o componente a ser ofertado, preencha os campos conforme 

informações a seguir. Os campos marcados com  são de preenchimento 
obrigatório. 
 

● No campo “Tipo da Turma” selecione o tipo correspondente à turma, sendo 
Regular a turma ofertada regularmente no semestres letivo, e Verão/Inverno 
a turma ofertada em períodos de férias. 
 

● No campo “Curso Responsável Pela Oferta”, selecione o curso ofertante.  
 

● No campo “Ano-Período”, informe o período conforme o tipo de turma. 
Exemplo ano 2019: 

○ Para o 1º semestre: 2019-1 
○ Para o 2º semestre: 2019-2 
○ Para inverno: 2019-3 
○ Para verão: 2019-4 

 
● Em “Campus”, selecione “Catalão - I”. 

 
● No campo “Total de Vagas”, indique o número de vagas que deverá ter na 

turma incluindo vagas para NL (se for o caso). 
 

● O campo “Vagas Reservadas” para NL deverá ser preenchido caso o 
componente ofertado disponibilizará vagas para NL. 



 
● Impedir “Matrícula on-line”: com a opção “Sim” marcada será utilizada nos 

casos em que a matrícula é realizada pela coordenação de curso. A oferta da 
turma não será visualizada pelos discentes nos períodos de matrícula. 
 

● Impedir “Liberação de Vagas NL”: a opção marcada como Não indica que 
as vagas remanescentes dos períodos de acerto de matrícula ficarão 
disponíveis para os discentes de outros cursos se inscreverem na disciplina 
como NL. 
 

● No campo “Matriz” escolha a matriz para a qual será adicionada a oferta. Se 
desejar reservar vagas para uma determinada matriz marque a opção “Sim” e 
especifique o número de vagas. Nesse caso os discentes dessa matriz terão 
prioridade nas vagas reservadas. 
 

● Obs.: "Impedir Matrícula On-line" é marcado como "Sim" quando são 
disciplinas para alunos de 1º Período. Caso contrário, marque como 
"Não". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) Clique em "Adicionar Oferta para a Matriz". 
 

 
 

7) A tela será atualizada e mostrará a Matriz para a qual a oferta foi adicionada. Na 
mesma oferta, pode-se adicionar mais de uma Matriz, com ou sem reserva de 
vagas. 

 

 
 



8) Caso o componente curricular esteja registrado em duas ou mais matrizes 
curriculares equivalente, então clique em "Adicionar Oferta para a Matriz". Caso 
contrário, pule esta etapa. 

 

 
Obs.: O campo  "Matrizes Curriculares Equivalentes" será preenchido caso tenha 
disciplinas (componentes currículares) registrados em duas ou mais matrizes 
curriculares. 

 
 

9) A tela será atualizada e mostrará a Matriz Equivalente para a qual a oferta foi 
adicionada. Na mesma oferta, pode-se adicionar mais de uma Matriz Equivalente, 
com ou sem reserva de vagas. 

 

 
Obs.: Se a matriz equivalente for para outro turno (exemplo, apenas matutino), diferente do 
noturno (como no exemplo utilizado) esta funcionalidade de matriz equivalente não poderá 

ser utilizado. 
 

10) Na grade de horários, marque os horários das aulas nas caixas de checagem. Veja 
como funciona o horário: 
 

● Cada dia é representado por um número: 2 para segunda-feira, 3 para terça-feira e 
assim sucessivamente. O sábado é representado pelo número 7. 
 

● O período é representado pelas letras: M - manhã (matutino); T - tarde (vespertino); 
N - noite (noturno). 
 

● Cada caixa de checagem corresponde a uma hora/aula (16 horas semestrais) e é 
representada por número sequencial (a primeira faixa de horário de cada turno 
corresponde ao primeiro horário de aula do respectivo turno). 
 

● Por exemplo: se as aulas forem na terça e quinta, no período matutino, das 07:30 às 
08:20 e das 08:20 às 09:10, o horário será expresso da seguinte maneira: 35M12. 
 

● Marque as caixas de checagem. 
 



● O período letivo regular da UFG possui 16 semanas, assim, cada horário 
selecionado representa 16 horas para o período. Para um componente de 64h, 
temos 64/16 = 4, logo será selecionado quatro horários por semana. 
 
Definido o horário, clique em “Próximo Passo” para vincular o docente. 

 

 
 

11) Para vincular um docente a uma turma, primeiro escolha uma das opções: 
“Somente da minha unidade” ou “Somente externos”. Digite o nome do docente 
a ser vinculado e selecione uma das opções listadas pelo sistema. Preencha a carga 
horária teórica e/ou prática e clique em "Adicionar", o sistema irá adicionar o 
docente.  Obs: é possível ofertar a turma sem vincular o docente. Observe 
também a divisão das cargas horárias teóricas e práticas. 
 

 
 



12) Após adicionar o professor, clique no botão "Próximo Passo >>". 
 

 
 

13) O campo “Local” é texto livre. Caso não tenha o Local definido, coloque apenas o 
campus, caso contrário, informe o nome da sala/bloco. Em seguida, clique no botão 
"Próximo Passo >>": 

 

 
 

14) Verifique se os dados da oferta estão corretos e clique em “Cadastrar” para finalizar 
a oferta. Caso necessário, retorne aos passos anteriores para modificar os dados. 

 

 
 

15) Concluído. 
 
 


