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• Após a aprovação do projeto do curso submetido pela coordenação, 
o Portal do Coordenador Lato Sensu estará habilitado para o 
coordenador e vice-coordenador 
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• A gestão acadêmica inicia pelo cadastro das turmas de entrada, nas 
quais os alunos serão futuramente agrupados por critérios específicos 
do curso.  
 

Cadastro de turmas de entrada 
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• As turmas serão indicadas por Código + Município de realização, e podem 
representar diferentes polos ou ofertas em momentos diferentes, por exemplo.  

Cadastro de turmas de entrada 
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• Após o cadastro das turmas de entrada, os discentes poderão ser cadastrados na 
aba Cadastrar aluno novo. O CPF será exigido para iniciar o cadastro; 
 

• Os seguintes dados são obrigatórios, além do CPF: nome, nome da mãe, data de 
nascimento, curso, turma de entrada e ano/período de ingresso (neste caso, 
considerar o período letivo de acordo com a data de início do curso); 
 

• Para que o nome do aluno seja incluído nas listas geradas para envio ao SET e 
direito à carteira de meia passagem estudantil é necessário preencher também o 
endereço. As listas são geradas automaticamente pelo sistema, de 15 em 15 dias. O 
aluno pode acompanhar o status da emissão da carteira pelo SIGAA.  
 

Cadastro de alunos 



Cadastro de turmas 

• Após o cadastro dos alunos, será necessário cadastrar as turmas, que 
correspondem às disciplinas do curso, na Aba Cadastrar Turma. 
 
 

SIGAA 
módulo lato sensu 

Universidade Federal do Maranhão 

UFMA 
Ministério da Educação 



SIGAA 
módulo lato sensu 

Universidade Federal do Maranhão 

UFMA 
Ministério da Educação 

Cadastro de turmas 

• Deve-se selecionar o tipo de componente curricular, no caso, Módulo. 
 
 
 
 
 
 

• Serão disponibilizadas as disciplinas cadastradas no projeto do curso.  
 
 



Cadastro de turmas 

• Devem ser informadas, para cada disciplina selecionada, a capacidade de alunos 
(de acordo com o número de vagas estabelecido no projeto), o local de 
realização, o início e o fim da disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Serão disponibilizadas as disciplinas cadastradas no projeto do curso.  
 
 

SIGAA 
módulo lato sensu 

Universidade Federal do Maranhão 

UFMA 
Ministério da Educação 



SIGAA 
módulo lato sensu 

Universidade Federal do Maranhão 

UFMA 
Ministério da Educação 

Cadastro de turmas 

• Na tela seguinte, devem ser informados os horários da turma, considerando cada 
quadrado como uma hora / aula (50 min). É preciso distribuir a carga horária da 
disciplina pelo número de dias e horas / aula, que, no diário virtual, gerarão os 
campos para o registro de frequência. Na próxima tela deve ser cadastrado o 
docente responsável, e na última, confirmar os dados de cadastro da turma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Após o cadastro das turmas, os alunos podem ser matriculados nas mesmas. 
Deve-se tomar cuidado para que os dados da turma estejam corretos, pois só é 
possível editá-los caso não haja alunos matriculados. 
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• Se uma turma corresponder a uma turma de entrada, é possível utilizar o 
recurso “Matricular uma turma de entrada em uma turma” (ex: Todos os alunos 
de uma turma de entrada fazem parte de um mesmo polo EAD, e haverá oferta 
de uma turma de disciplina para este mesmo polo).  

Matrícula de alunos em turmas 
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