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Essa funcionalidade permite ao usuário solicitar o trancamento do programa do período letivo atual. O
trancamento de programa é a suspensão oﬁcial das atividades acadêmicas do aluno, garantindo a
manutenção do vínculo com o curso de graduação. O limite máximo para trancamentos de programa
é de quatro períodos letivos regulares, consecutivos ou não. O trancamento pode ser solicitado a
cada período letivo, dentro do prazo ﬁxado no Calendário Universitário, que corresponde a 1/3 (um
terço) do período letivo.
O trancamento de programa somente será efetivado se comprovada a quitação do aluno com todas
as obrigações relativas ao sistema de bibliotecas e demais serviços da Instituição.
Para realizar a suspensão, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Ensino → Suspensão de
Programa → Suspensão Regular.
A tela seguinte será exibida:

Primeiramente, caso deseje retornar à página principal do módulo, clique em
Esta opção será disponível sempre que a função estiver presente.

.

Na tela acima, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso apresentando os termos de trancamento
da Instituição e questionando se o discente está de acordo com tais termos.
Conﬁrme a decisão assinalando a opção Estou Ciente das condições acima e desejo prosseguir com a
solicitação de suspensão de programa para o período 2015.2. Após isso, clique em Continuar para
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prosseguir.
A página a seguir será gerada:

Nesta tela, Conﬁrme seus dados informando o número da Identidade e a Senha, utilizada pelo usuário
para acessar o sistema, para que a solicitação de trancamento seja efetivada. Caso haja outras
solicitações de trancamento de programa, estas serão exibidas na lista de Histórico de Solicitações.
Exempliﬁcaremos a operação com a Identidade: 000000.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e conﬁrme a desistência na janela apresentada
posteriormente.
Após informar os dados necessários, clique em Conﬁrmar Solicitação para prosseguir. A tela a
seguir contendo a mensagem de sucesso e os da solicitação será exibida:
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Para retornar ao menu principal, clique em Voltar ao Menu Principal.
Caso deseje imprimir o comprovante da solicitação realizada clique em

. O comprovante será gerado, conforme o exemplo exibido a
seguir:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Caso queira imprimir o comprovante gerado, clique em
Clique no link
Bom Trabalho!
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para retornar ao módulo principal.
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Manuais Relacionados
Exibir Andamento do Trancamento
Solicitar Trancamento Posteriori
Exibir Solicitações de Trancamento
<< Voltar - Manuais do SIGAA
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