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Orientação sobre Trancamentos de Curso1 

Público-Alvo: Discentes 

 

Papel de acesso: Discentes. 

Versão do sistema: 3.42.12 

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 dois períodos 
letivos regulares consecutivos ou três intercalados. O trancamento pode ser solicitado a cada período letivo, 
dentro do prazo fixado no Calendário Universitário. 

 
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 → Trancamento de 
Curso→ Iniciar Solicitação Suspensão Regular. 

 
A tela seguinte será exibida: 

 
Situação 01: Discentes regulares. 

 
1 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 
Para maiores informações entre em contato pelo e-mail dra@ufopa.edu.br . 
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Na tela abaixo, 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 2019.2. Após  isso, 
clique em Continuar para prosseguir. 

 
A página a seguir será gerada: 

 

Nesta tela, confirme seus dados informando sua Data de Nascimento ou RG e a Senha, 

utilizada pelo usuário para acessar o sistema, para que a solicitação de trancamento de 

curso seja efetivada. 

Por fim, o sistema mostrará o sucesso da operação, juntamente com os dados da solicitação 
do trancamento. 

Você tem a opção de Imprimir ou salvar o Comprovante da Solicitação. 


