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 1.  O  BJETIVO 

 Este  procedimento  tem  como  objetivo  descrever  os  passos  para  a  efetivação  da  matrícula  dos  alunos 
 na atividade estágio docência pelo SIGAA. 

 2.  R  ESPONSABILIDADE 

 Ao(à) docente cabe a responsabilidade da solicitação da oferta da atividade de estágio docência; 

 Aos discentes cabe a responsabilidade da solicitação da matrícula na atividade de estágio docência; 

 À  secretaria  cabe  a  inserção  dos  dados  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas  – 

 SIGAA. 

 3.  D  OCUMENTOS  DE  R  EFERÊNCIA 

 Regulamento geral do GECON 

 Manual SIGAA 

 4.  A  PLICAÇÃO 

 Este  procedimento  se  aplica  aos  servidores  da  secretaria,  ao  coordenador  do  programa,  aos 
 docentes responsáveis pelo acompanhamento da atividade e aos discentes que a realizarão. 

 5.  E  QUIPAMENTOS  E  SOFTWARES  UTILIZADOS 

 Computador, rede de internet, acesso ao SIGAA. 

 6.  P  ROCEDIMENTO 

 6.1  No  início  de  cada  semestre  a  secretaria  enviará  um  e-mail  para  os  docentes  perguntando  quais 

 orientadores ofertarão a atividade de estágio docência e, em caso afirmativo, a quantidade de vagas; 

 6.2 O docente responde o e-mail com as informações solicitadas, com cópia para o aluno; 

 6.3  Após  a  resposta  dos  docentes,  o  servidor  deverá  criar  uma  turma  da  atividade  “Estágio  Docência” 

 vinculada ao docente que solicitou a sua abertura; 

 6.4 O aluno deverá solicitar a matrícula no SIGAA, na data definida no calendário do programa; 
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/142/o/Resolucao_CEPEC_2018_1624.pdf
https://portalsig.ufg.br/p/21122-portal-do-coordenador-stricto-sensu-tutorial-inicial-apos-implantacao-e-migracao-dos-dados
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 6.5 O docente, ao final do semestre, deverá consolidar a atividade no SIGAA. 

 6.6  Para  criar  uma  turma  da  atividade  “Estágio  Docência”  deve-se  seguir  primeiramente  o  caminho: 

 Turmas > Criar Turma, conforme mostra a imagem abaixo: 

 Seleciona-se  “ATIVIDADE”  e  clica-se  em  “Buscar”  para  listar  as  atividades  disponíveis  para  criação 

 de turma; 

 Ao  aparecer  a  lista  de  atividades,  seleciona-se  a  atividade  “ESTÁGIO  DOCÊNCIA”  clicando  na  seta 

 verde à direita; 
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 Preencher  os  dados  da  turma,  no  campo  “capacidade”  será  informado  o  número  de  vagas  solicitado 

 pelo  docente  e  no  campo  “local”  informa-se,  por  padrão,  “EECA”.  Por  fim,  clica-se  em  “Próximo 

 Passo”; 

 Como  essa  atividade  não  demanda  horário  definido,  não  há  necessidade  de  indicar  os  horários  da 

 turma, deve-se somente clicar em “Próximo Passo”: 
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 Então,  seleciona-se  o  docente  responsável  por  acompanhar  o  discente  na  atividade,  indicar  a  carga 
 horária  (32  horas  no  campo  “Prática”)  e  clica-se  em  “Adicionar”.  Adicionado  o  docente,  clica-se  em 
 “Próximo Passo”. 

 Na  última  tela  aparecerá  o  resumo  com  os  dados  básicos  da  turma  a  ser  cadastrada,  após  realizar  a 
 conferência dos referidos dados, finaliza-se o cadastro da turma clicando em “Cadastrar”. 
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 Para  visualizar  a  turma  ofertada,  basta  seguir  o  seguinte  caminho  na  página  inicial  do  SIGAA:  Turmas 

 >  Consultar  Turma.  Então  seleciona-se  a  unidade  e  clica-se  em  “Buscar”.  A  turma  ficará  disponível 

 para que o aluno se matricule no período de matrícula online em disciplinas. 

 7.  F  LUXOGRAMA 
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 8.  ANEXOS 
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 Não existem anexos a esse procedimento. 

 9.  Q  UADRO  DE  A  LTERAÇÕES 

 Item  Resumo das alterações  Data 

 ⎯  ⎯  /    / 

 ⎯  ⎯  /    / 

 ⎯  ⎯  /    / 
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