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Orientação sobre Trancamentos de Matrícula1 

Público-Alvo: Servidores das Coordenações Acadêmicas (usuários com acesso 

ao Portal do Coordenador de Graduação) 

 

Papel de acesso: Secretário de Curso (a), Vice-coordenador (a), Coordenador 
de Curso. 

Versão do sistema: 3.42.12 

Nesta funcionalidade, o usuário poderá orientar trancamentos de matrículas na 
instituição. Essa operação, realizada através do módulo de graduação. 

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Coordenador do Curso. 

 

Na tela acima, o usuário poderá visualizar os discentes com solicitação 

de trancamento pendente. Após clicar na seta verde o usuário poderá selecionar o 

discente para analisar sua solicitação de trancamento de matrícula em 

componentes curriculares. O resultado será exibido pela tela abaixo: 

 
1 Produzido em 22/08/2019 (Adaptação dos Manuais da UFRN)  

Diretoria de Registro Acadêmico - DRA. 

Servidores Responsáveis: Neliane Rabelo, Ananda Sousa, Pablo Ramissés e Wendel Sarmento.  

Apoio: Isis Rivane Batista Costa - CTIC 
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Retornando à tela Solicitações de Trancamento de Matrícula Pendentes do Aluno, 

assinale o campo referente à opção Visto ou oriente o aluno a desistir 

do trancamento assinalando o campo Orientar Não Trancamento.  

Imagem 1: 

 

Se coordenador orientar o não trancamento, o sistema apresentará a tela abaixo 

para o usuário escrever a orientação por extenso.  

Imagem 2:  

 

Se coordenador orientar pelo deferimento, deve assinalar o campo visto, o sistema 

apresentará a tela abaixo para o usuário escrever a orientação por extenso.  

 

 



 

Na caixa de diálogo acima, clique em CONFIRMAR para concluir a operação. A 

seguinte mensagem de sucesso será exibida: 

 

A tela abaixo apresenta como o discente que solicitou o trancamento da matrícula 

no componente, visualiza o andamento da solicitação. 

 

Caso o coordenador ainda não tenha acesso ao portal do coordenador seguir as 

orientações do link abaixo: 

http://wiki.ufopa.edu.br/artigo/22/atribuicao-de-acesso-ao-portal-do-coordenador-

graduacao-no-sigaa  
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