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Este guia foi criado para explicar particularidades no processo de solicitação de turmas anuais, 
devido às dúvidas a respeito das datas exigidas pelo sistema. 

Ele não se propõe a explicar todo o processo de solicitação de turmas. Logo, caso o leitor ainda 
não compreenda o processo de demanda e oferta de turmas no SIGAA, é recomendado que o manual de 
demandas seja lido primeiro. Ele pode ser encontrado na página Página do SI3 no Portal da UFC.

Turmas anuais, por padrão, permitem flexibilidade de horário no sistema. Na parte de escolha de 
horário, o usuário pode cadastrar mais de um (cada um começando num dia X e terminando num dia Y).

No alto do calendário, o sistema mostra os campos para datas de início e fim do horário. O botão 
"Usar o mesmo período da Turma" preenche esses campos com as datas de início e fim do semestre letivo 
- neste caso, 2012.1. Para turmas anuais, esse preenchimento é insuficiente. A solução é cadastrar dois 
horários: um para o primeiro semestre e outro para o segundo. Em cada um deve constar a metade dos 
créditos do componente curricular.

Ilustração 1: Exemplo de preenchimento do horário do semestre inicial de uma solicitação turma anual.

Ao selecionar o horário para o primeiro horário (figura acima), o usuário desce até o fim da tabela 
de horários e clica em "Adicionar Horário".

O horário marcado será acrescentado à lista de horários adicionados.

Ilustração 2: Após clicar em Adicionar Horário, o horário escolhido constará na lista de períodos adicionados.

A seguir, o usuário deve voltar ao alto da tela e cadastrar outro horário - para o segundo semestre 
da turma anual. Recomenda-se colocar o horário para depois do período de recesso (ou férias) que ocorre  
entre um semestre e outro. O segundo período pode ter horário diferente do primeiro.

http://www.sti.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=79


Ilustração 3: Exemplo de preenchimento do horário do semestre final de uma solicitação turma anual. Datas são  
fictícias. As horas e os dias da semana podem ser diferentes do período anterior.

Ao marcar, deve clicar novamente em “Adicionar Horário”, para adicioná-lo à lista de horários da 
turma.

Ilustração 4: Lista de períodos com os horários referentes aos dois semestres da turma anual.

Ao final, o usuário pode clicar em "Próximo Passo >>", e um resumo da solicitação será exibido.

O usuário deve,  então,  clicar  em "Cadastrar Solicitação de Turma" e a mesma será salva.  As 
solicitações  salvas  podem ser gerenciadas  (inclusive para envio aos departamentos) através do menu 
"Turmas > Gerenciar Solicitações Salvas", no Portal da Coordenação da Graduação.

Ilustração 5: Resumo da solicitação.
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