
 

O que é a elaboração da dissertação/tese? 

Cadastrando a atividade Elaboração de Dissertação/Tese 
Acessando a Tela “Cadastro de Componente Curricular” (Figura 1.1) 
Selecionando o tipo do componente (Figura 1.2) 
Preenchimento dos dados gerais (Figura 1.3) 
Confirmação do cadastramento da atividade de elaboração (Figura 1.4) 

Matriculando em lote (ver também Portal SIG - Novidades) 
Acessando a Tela “Matrícula em Lote” (Figura 2.1) 
Consultando as atividades de elaboração (Figura 2.2) 
Adicionando as atividades para matrícula (Figura 2.3) 
Consultando os discentes ativos (Figura 2.4) 
Adicionando os discentes matriculados (Figura 2.5) 
Matriculando os discentes selecionados (Figura 2.6) 
Confirmação da matrícula em atividade de elaboração (Figura 2.7) 

Consolidando em lote (ver também Portal SIG - Novidades) 
Acessando a Tela “Consolidar Atividades em Lote” (Figura 3.1) 
Selecionando o tipo de consolidação (Figura 3.2) 
Selecionando o tipo de atividade (Figura 3.3) 
Selecionando a atividade de elaboração (Figura 3.4) 
Consultando os discentes matriculados (Figura 3.5) 
Consolidação em lote com avaliação única (Figuras 3.6.1 e 3.6.2) 

Consolidar com avaliação única (Figura 3.6.1) 
Dados da consolidação com avaliação única (Figura 3.6.2) 

Consolidação em lote com avaliação individual (Figuras 3.7.1 e 3.7.2) 
Consolidar com avaliação individual (Figura 3.7.1) 
Dados da consolidação com avaliação única (Figura 3.6.2) 

Confirmar consolidação em lote (Figura 3.8) 
 

  



O que é a elaboração da dissertação/tese?  
(Texto retirado do Portal SIG - Dúvidas Frequentes) 

 

É uma atividade sem carga horária ou créditos que serve para manter o aluno ativo               

enquanto ele estiver elaborando seu trabalho final e não estiver cursando disciplinas            

regulares. O aluno deve estar matriculado em uma atividade deste tipo para conseguir gerar              

o comprovante de matrícula referente ao ano-período vigente.  

Recomendamos que, a cada período letivo, seja criada uma nova atividade deste tipo, pois              

o SIGAA não permite matricular duas vezes o aluno no mesmo componente curricular,             

podendo ser sinalizado o ano-período no NOME da atividade, para facilitar a realização da              

matrícula. Exemplo: ‘Elaboração da dissertação/tese 2020.1.’  

 

Esta matrícula tem as seguintes finalidades: 

- Permitir que o aluno gere um comprovante de matrícula no Portal do Discente; 

- Geração de relatórios e estatísticas sobre os alunos, visto que são informações essenciais              

para a divulgação dos dados da UFG. Sem a matrícula neste tipo de atividade, não é                

possível obter com precisão qual era o número de alunos matriculados em cada período              

letivo e, assim, teremos somente um número 'aproximado'. 

 

Esta atividade tem as seguintes características: 

- Não tem carga horária; 

- Não é exibida no histórico do aluno; 

- Não envolve criação de turma nem vinculação de docente; 

- A matrícula é feita de forma individual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://portalsig.ufg.br/p/32063-duvidas-frequentes-stricto-sensu-sigaa


1 Cadastrando a atividade Elaboração de Dissertação/Tese 

1.1 Acessando a Tela “Cadastro de Componente Curricular” (Figura 1.1) 

● Acesse o Menu “Cadastros” → Categoria “Componente Curricular” → Função 

“Cadastrar”. 

 

Figura 1.1 - Acessando a Tela “Cadastro de Componente Curricular” 

 

 

1.2 Selecionando o tipo do componente (Figura 1.2) 

● Na Tela “Tipo do Componente Curricular”, preencha os campos obrigatórios da 

Tabela “Selecione o Tipo de Componente Curricular” conforme descrito abaixo: 

o Tipo do Componente: “ATIVIDADE”;  
1

o Tipo de Atividade: “ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO/TESE”; 

o Forma de Participação: “ATIVIDADE ACADÊMICA INDIVIDUAL”.  
2

● Em seguida pressione o Botão “Avançar”. 

 

1 O preenchimento do campo Tipo do Componente habilitará os demais campos. 
2 Esse campo também pode ser preenchido com a opção “ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO             
INDIVIDUAL”, sem prejuízo dos recursos disponíveis. Entretanto, observa-se que essa é uma            
informação necessária para realizar consultas. Portanto, recomenda-se que o PPG mantenha           
consistência nesse preenchimento, isto é, utilize sempre o mesmo valor ao cadastrar uma atividade              
de elaboração. 



Figura 1.2 - Selecionando o tipo do componente 

 

 

1.3 Preenchimento dos dados gerais (Figura 1.3) 

● Na Tela “Dados Gerais”, preencha os campos obrigatórios da Tabela “Dados Gerais            

do Componente Curricular” conforme descrito abaixo: 

o Nome: “ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO/TESE ANO-PERÍODO”;  
3

o Permite Matrícula “On-Line”: 

▪ “Não”: caso o cadastro seja de uma atividade referente a um período            

letivo retroativo ou ainda que seja do período letivo vigente mas o            

Programa de pós-graduação não utilize o recurso de matrícula         

on-line. 

▪ "Sim": caso o cadastro seja de uma atividade para o período letivo            

vigente e o Programa de pós-graduação deseja utilizar o recurso da           

matrícula on-line. Porém, antes do próximo período letivo e da          

próxima oferta, é importante alterar a atividade do período letivo          

anterior e marcar 'Não' neste parâmetro, para que não ocorram          

solicitações de matrícula on-line indevidas. 

o Descrição: Preencher com a descrição desejada pelo PPG. 

● Em seguida, pressione o Botão “Avançar”. 

 

3 A inserção do ano-período no nome facilitará a realização da matrícula, a consulta e a                
consolidação, por exemplo ‘Elaboração da dissertação/tese 2020.1’. 



Figura 1.3 - Preenchimento dos dados gerais 

 

 

1.4 Confirmação do cadastramento da atividade de elaboração (Figura 1.4) 

● Na Tela “Resumo”, é possível revisar os campos preenchidos por meio da Tabela             

“Dados Gerais do Componente Curricular”; 

● Para confirmar o cadastramento, preencha o campo “Senha” e, em seguida,           

pressione o Botão “Cadastrar”. 

 



Figura 1.4 - Confirmação do cadastramento da atividade de elaboração 

 

 
 
2 Matriculando em lote (ver também Portal SIG - Novidades) 

2.1 Acessando a Tela “Matrícula em Lote” (Figura 2.1) 

● Acesse o Menu “Matrículas” → Função “Matrícula em Lote”. 

 

Figura 2.1 - Acessando a Tela “Matrícula em Lote” 

 

 

2.2 Consultando as atividades de elaboração (Figura 2.2)  

● Na Tela “Matrícula em Lote”, preencha os campos obrigatórios da Tabela “Dados 

Gerais da Matrícula” conforme descrito abaixo: 

https://portalsig.ufg.br/p/24761-portal-do-coordenador-stricto-sensu-novidades


o Calendário: Selecione o ano-período de referência;  
4

o Tipo do Componente Curricular: “ATIVIDADE”; 

o Tipo de Atividade: “ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO/TESE”; 

o Forma de Participação: “ATIVIDADE ACADÊMICA INDIVIDUAL”; 

o Data de Início: o mês e ano correspondente ao início do período letivo 

referente ao Calendário selecionado. 

● Em seguida, pressione o Botão “Prosseguir”. 

 

Figura 2.2 - Consultando as atividades de elaboração 

 

 

2.3 Adicionando as atividades para matrícula (Figura 2.3) 

● Na Tela “Buscar Atividades” , habilite, na Tabela “Atividades Encontradas”, as caixas 
5

de seleção correspondentes às atividades que serão matriculadas em lote ; 
6

● Após selecionar as atividades desejadas, pressione o Botão “Adicionar Atividades”. 

 

4 Essa opção poderá afetar a modalidade de avaliação, discutida nas Seções 3.6 e 3.7. 
5 A Tabela “Buscar Atividades” permite o uso de filtro para consultas individuais refinadas. 
6 A caixa de seleção paralela ao Cabeçalho “Código de Componente” permite a seleção de todas as                 
atividades listadas. 



Figura 2.3 - Adicionando as atividades para matrícula 

 

 

2.4 Consultando os discentes ativos (Figura 2.4) 

● Na Tela “Buscar Alunos”, habilite a Caixa de Seleção “Todos os Discentes            

Regulares Ativos”;  
7

● Em seguida, pressione o Botão “Buscar” para listar os discentes ativos. 

 

7 Alternativamente, pode-se utilizar os filtros disponibilizados para consultas individuais refinadas. 



Figura 2.4 - Consultando os discentes ativos 

 

 

2.5 Adicionando os discentes matriculados (Figura 2.5) 

● Na Tela “Buscar Alunos”, habilite, na Tabela “Alunos Encontrados”, as caixas de            

seleção correspondentes aos alunos que serão matriculadas em lote na atividade , ; 
8 9

● Após selecionar os discentes desejados, pressione o Botão “Adicionar Alunos”. 

 

8 A caixa de seleção paralela ao Cabeçalho “Matrícula” permite a seleção de todos os discentes                
listados. 
9 Note que, no caso em que o discente já esteja matriculado na atividade selecionada, será exibida                 
mensagem de aviso em vermelho, sob o registro do discente. 



Figura 2.5 - Adicionando os discentes matriculados 

 

 

2.6 Matriculando os discentes selecionados (Figura 2.6) 

● Na Tela “Buscar Alunos”, após adicionar os discentes, pressione o Botão           

“Matricular”. 

 



Figura 2.6 - Matriculando os discentes selecionados

 

 

2.7 Confirmação da matrícula em atividade de elaboração (Figura 2.7)  
10

● Na Tela “Resumo”, é possível revisar os campos preenchidos por meio da Tabela             

“Dados Gerais da Matrícula”; 

● Para confirmar a matrícula, preencha o campo “Senha” e, em seguida, pressione o             

Botão “Confirmar Matrícula em Lote”. 

 

10 É importante confirmar a ação antes de sair da tela “Resumo”. Caso contrário, todo o trabalho                 
prévio seja perdido. 



Figura 2.7 - Confirmação da matrícula em atividade de elaboração 

 

 

 

3 Consolidando em lote (ver também Portal SIG - Novidades) 
 

Ressalta-se que: 

- Se a consolidação é referente ao período letivo VIGENTE, é importante que ela seja              

feita SOMENTE ao seu término, para que os alunos tenham seu vínculo mantido no              

decorrer do período e consigam emitir o comprovante de matrícula no Portal do             

Discente, se necessário; 

- Se a consolidação é referente a períodos letivos ANTERIORES, ou seja, realizada            

retroativamente, ela pode ser feita logo após a respectiva matrícula. 

3.1 Acessando a Tela “Consolidar Atividades em Lote” (Figura 3.1) 

● Acesse o Menu “Matrículas” → Categoria “Atividades” → Função “Consolidar          

Atividades em Lote”. 

 

https://portalsig.ufg.br/p/24761-portal-do-coordenador-stricto-sensu-novidades


Figura 3.1 - Acessando a Tela “Consolidar Atividades em Lote” 

 

 

3.2 Selecionando o tipo de consolidação (Figura 3.2) 

● Na Tela “Consolidar Atividades em Lote”, selecione a opção “Por Atividade” no 

Campo “Tipo de Consolidação”; 

● Em seguida, pressione o Botão “Prosseguir”. 

 

Figura 3.2 - Selecionando o tipo de consolidação 

 

 

3.3 Selecionando o tipo de atividade (Figura 3.3) 

● Na Tela “Buscar Atividades”, habilite a Caixa de Seleção “Tipo de Atividade”, e 

selecione a opção correspondente “ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO/TESE”; 

● Em seguida, pressione o Botão “Buscar” para aplicar o filtro de consulta. 

 



Figura 3.3 - Selecionando o tipo de atividade 

 

 

3.4 Selecionando a atividade de elaboração (Figura 3.4) 

● Na Tela “Buscar Atividades”, após utilizar o filtro de consulta, selecione o registro 

desejado de atividade de elaboração ao pressionar o ícone “Selecionar Atividade” [

] correspondente.  
11

 

Figura 3.4 - Selecionando a atividade de elaboração 

 

 

11 A informação sob o Cabeçalho “Quantidade de Alunos a Consolidar” pode ser particularmente útil 
para auxiliar a regularização em lote dos cadastros. 



3.5 Consultando os discentes matriculados (Figura 3.5) 

● Na Tela “Buscar Alunos”, habilite, na Tabela “Alunos Encontrados”, as caixas de 

seleção correspondentes aos alunos cujas atividades de elaboração serão 

consolidadas em lote ; 
12

● Após selecionar os discentes desejados, pressione o Botão “Adicionar Alunos”; 

● Discentes com status Concluído: 

o Importante observar que, no caso em que houver discentes já concluídos no 

sistema mas com matrícula aberta na atividade de Elaboração, essa 

informação será exibida na tela, logo acima da barra de menu: 

 

o Nesse caso, por gentileza, entre em contato com a PRPG para que esses 

cadastros sejam regularizados. 

 

 

12 A caixa de seleção paralela ao Cabeçalho “Matrícula” permite a seleção de todos os discentes 
listados. 



 

Figura 3.5 - Consultando o discentes matriculados 

 

 

3.6 Consolidação em lote com avaliação única (Figuras 3.6.1 e 3.6.2)  
13

3.6.1. Consolidar com avaliação única (Figura 3.6.1) 

● Permite que todos os discentes selecionados sejam consolidados com avaliação 

única; 

● Somente pode ser utilizada na consolidação de discentes que compartilham o 

mesmo valor no Campo “Ano e Período de Matrícula”; 

●  Após adicionar os discentes cujas atividades serão matriculadas, pressionar o botão 

“Consolidar com Avaliação Única” na Tabela “Alunos a Serem Consolidados na 

Atividade”. 

 

13 As Seções 3.6 e 3.7 dependem do preenchimento do Campo “Calendário” na Seção 2.2. 
Idealmente, todos os discentes matriculados em uma mesma atividade de elaboração compartilharão 
o ano-período, de tal sorte que o recurso de avaliação única poderá ser empregado eficientemente. 



Figura 3.6.1 - Consolidar com avaliação única 

 

 

3.6.2. Dados da consolidação com avaliação única (Figura 3.6.2) 

● Na Tela “Avaliação Única”, preencher os campos obrigatórios conforme o 

ano-período de referência e selecionar a opção “APROVADO” no Campo “Situação”; 

● Em seguida, pressionar o Botão “Consolidar”. 

 



Figura 3.6.2 - Confirmação da consolidação em lote 

 

 

3.7 Consolidação em lote com avaliação individual (Figuras 3.7.1 e 3.7.2)  
14

3.7.1. Consolidar com avaliação individual (Figura 3.7.1) 

● Discentes selecionados são consolidados com avaliação individual; 

● Deve ser utilizada na consolidação de discentes que não compartilham o mesmo 

valor no Campo “Ano e Período de Matrícula” ou cujas data final, data de avaliação 

e/ou situação sejam diferentes; 

●  Após adicionar os discentes cujas atividades serão matriculadas, pressionar o botão 

“Consolidar com Avaliação Individual” na Tabela “Alunos a Serem Consolidados na 

Atividade”. 

 

 

 

14 As Seções 3.6 e 3.7 dependem do preenchimento do Campo “Calendário” na Seção 2.2. 



Figura 3.7.1 - Consolidar com avaliação individual 

 

 

3.7.2. Dados da consolidação com avaliação única (Figura 3.6.2) 

● Na Tela “Avaliação Única”, preencher, individualmente, por discente selecionado, os 

campos obrigatórios conforme o ano-período de referência e selecionar a opção 

“APROVADO” nos campos “Situação”; 

● Ao finalizar, pressionar o Botão “Consolidar”. 

 



Figura 3.7.2 - Confirmação da consolidação em lote 

 

 

 

 

 

3.8 Confirmar consolidação em lote (Figura 3.8) 

● Na Tela “Resumo”, é possível revisar os campos preenchidos por meio da Tabela 

“Alunos a Serem Consolidados na Atividade”; 

● Para confirmar a matrícula, preencha o campo “Senha” e, em seguida, pressione o 

Botão “Confirmar Consolidação”. 

 



Figura 3.8 Confirmar consolidação em lote

 


