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1 OBJETIVO 

Descrever o procedimento utilizado pelo PPGGECON para realização de Registro de Atividades 

Complementares. 

 

2 RESPONSABILIDADE 

Aos discentes cabe a responsabilidade da solicitação do registro da(s) atividade(s) complementar(s). 

Ao(à) coordenador(a) cabe a responsabilidade da distribuição da solicitação do registro da(s) 

atividade(s) complementar(s) para um docente membro da Comissão de Bolsas e Acompanhamento 

discente. 

À Comissão de Bolsas e Acompanhamento discente, cabe a análise da documentação apresentada 

pelo aluno e a emissão de parecer. 

À Coordenadoria de Pós-Graduação – CPG, cabe a responsabilidade da aprovação do parecer emitido 

pela Comissão. 

À secretaria cabe a inserção do registro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – 

SIGAA. 

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Regulamento Interno nº 06/2020  

4 APLICAÇÃO 

Este procedimento se aplica aos discentes, ao(à) coordenador(a), aos docentes, à coordenadoria de 

Pós-Graduação e à secretaria do Programa. 

 

5 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS  

Serão utilizados para realização do registro da(s) atividade(s) complementar(s) computador, 

impressora, rede de internet e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA. 

 

6 PROCEDIMENTO  

6.1 Ao cumprir, pelo menos um (1) crédito de atividades complementares, o discente envia a 

solicitação de registro da(s) atividade(s) complementar(es) para o e-mail gecon.eec@ufg.br com os 

documentos comprobatórios da sua realização 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/142/o/2020_-_PPG-GECON_-_Regulamento_interno_06_-_Atividades_Complementares__aprovada_na_CPG_.pdf
mailto:gecon.eec@ufg.br
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6.2 A secretaria encaminha a solicitação por e-mail para o(a) coordenador(a) do Programa. 

6.3 O(a) coordenador(a) faz a distribuição da solicitação do registro da(s) atividade(s) 

complementar(es) para um membro da Comissão de Bolsas e Acompanhamento discente. 

6.4 O(a) docente que recebeu a solicitação fará a análise da documentação apresentada pelo 

aluno, e a confrontará com o Regulamento Interno nº 06/2020 do PPGGECON. Após análise, o docente 

emitirá o parecer favorável ou contrário ao aproveitamento e o encaminhará para o(a) coordenador(a) 

via e-mail. 

6.5 O(a) coordenador(a) faz a inclusão da solicitação na pauta da próxima reunião da CPG. 

6.6  A Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) analisa o parecer e realiza a votação, decidindo 

sobre a aprovação ou não aprovação do aproveitamento. 

6.7 Havendo aprovação da solicitação do registro da(s) atividade(s) complementar(es), o(a) 

coordenador(a) autoriza a secretaria realizar o registro da atividade no SIGAA. 

6.8 A secretaria registra a(s) atividade(s) complementar(es) no SIGAA e informa o discente por e-

mail. 

6.8.1 Registro da(s) atividade(s) complementar(es) no SIGAA: 

 

6.8.1.1 Na página inicial do SIGAA, acessar: Matrículas > Atividades > Validar: 
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6.8.1.2 Inserir o nome do discente para o qual será feito o aproveitamento, clicar em 

“Buscar” e selecionar o discente: 

 

 

  

6.8.1.3 No campo “Tipo de Atividade” selecionar “Atividade Complementar”: 
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6.8.1.4 Clicar em “Buscar Atividade” e selecionar o componente “ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR” “1”, “2” ou “3”, de acordo com o número de créditos aprovados ao discente, 

conforme imagem a seguir: 

 

 

 

6.8.1.5 Inserir o período inicial e final, no qual a atividade foi desenvolvida e a data de 

avaliação e clicar em “Próximo Passo”: 

 

 

 



 

Solicitação e Registro de Atividades 

Complementares 
IE EME 01 Revisão 01 Página 5 de 6 

 

6.8.1.6 Após conferência dos dados, inserir a senha e clicar em “Confirmar”: 

 

 

7 FLUXOGRAMA DO PROCESSO  

 

 

 

 

8 ANEXOS 

Não existem anexos neste procedimento. 
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9 QUADRO DE ALTERAÇÕES 

 

Item Resumo das alterações Data 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 

 


