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INTRODUÇÃO 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (Proppit) é um 

órgão executivo da Administração Superior da Universidade Federal do Oeste do 

Pará (Ufopa), responsável pela definição de políticas e elaboração de metas para 

a pesquisa, a pós-graduação e a inovação tecnológica. 

Estão diretamente ligados à Proppit a Diretoria de Pós-Graduação, a Diretoria de 

Pesquisa. 

A diretoria de Pós-graduação elaborou em conjunto com o CTIC um conjunto de 

tutoriais para melhor utilização do módulo stricto sensu do SIGAA. 

O Módulo Stricto Sensu possibilita controlar e gerenciar os cursos de Mestrado e 

Doutorado existentes na Instituição. O gestor Stricto pode realizar diversas 

operações administrativas, enquanto que o coordenador de curso gerencia o 

andamento de seu curso.  

A Pró-Reitoria de Pós Graduação é responsável pelo gerenciamento e ações 

aplicadas aos curso Stricto Sensu.  

Perfis envolvidos: 

  Administrador da Pró-Reitoria de Pós-Graduação: Responsável por habilitar o 

acesso aos usuários à operações restritas.  

 Gestor de Stricto: Responsável pelo gerenciamento de todos os Programas Stricto 

da instituição. O Gestor tem a permissão de gerenciar os processos seletivos, 

cadastrar cursos, linha de pesquisa, e todo o processo que vai desde o cadastro 

de docentes aos programas de Pós-Graduação. 

  Coordenador Stricto Sensu - mesmas ações para o vice-coordenador e 

secretário(a) do PPG: Responsável pela coordenação das atividades de curso, 

cadastro dos processos seletivos, turmas, matrículas de alunos entre outras funções. 

Relacionamento com outros módulos. 

O SIGAA disponibiliza diferentes portais para cada perfil:  

 Portal Coordenador Stricto Sensu: neste portal o coordenador de curso tem 

acesso as operações como criação de turma, criação de processo seletivo, 

cadastro de banca entre outras operações.  

 Portal Discente: Permite ao discente acessar o portal e acompanhar notas, 

realizar matrículas, emitir documentos e realizar diversas operações.  
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 Portal Docente: Através do Portal do Docente é possível visualizar as turmas em 

que o docente está vinculado entre outras operações. 

  Portal Público: Através do Portal Público, é possível consultar os cursos Stricto 

Sensu da Universidade. 

 

Este tutorial se refere ao PORTAL PÚBLICO DO SIGAA, disponibilizando 

informações de como atualizar este portal para que apresente corretamente as 

informações dos programas de pós-graduação da instituição.   
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PORTAL PÚBLICO 

O SIGAA oferece um Portal Público que fica disponível na Internet. A Figura 65 a 

seguir ilustra a tela do Portal Público gerado pelo SIGAA. Dentro desse portal ficam 

disponíveis as páginas públicas geradas automaticamente pelo sistema para os 

programas de pós-graduação, processos seletivos, docentes, entre outros. Os 

portais dos programas de pós-graduação são gerados a partir das informações 

inseridas no sistema. Dessa forma, não é necessário cadastrar as informações no 

sistema e posteriormente no site; basta cadastrá-las uma vez e o sistema as divulga 

no portal público do programa, evitando assim retrabalho. Os portais são gerados 

seguindo uma estrutura padrão e o sistema ainda oferece suporte à customização, 

ou seja, cada programa poderá alterar a aparência do site e acrescentar mais 

informações e sessões conforme achar interessante. 

 

Figura 1 – Tela Principal SIGAA 

 

Figura 2 – Lista de Programas de Pós-Graduação 
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Além disso, conforme mencionado, o SIGAA também oferece a possibilidade de 

customização, que pode ser acessada pelo Portal da Coordenação Stricto ou 

Portal da Coordenação Graduação através do menu Página Web ilustrado na 

Figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 – Atualizar Página Web 

 

A Figura 4 é uma imagem retirada de um portal real de um programa de 

pósgraduação da UFOPA. 

 

Figura 4 – Portal Web 

 

Atualização dos dados do corpo docente dos cursos   

Para que as informações do corpo docente dos programas de pós-graduação 

estejam atualizadas, é importante que cada docente mantenha suas páginas 

pessoais geradas pelo SIGAA atualizadas. Para que o docente faça a atualizaçaõ 

é necessário que o procedimento descrito detalhadamente nesta seção seja 

seguido por cada membro dos programas. 

1 - Após o docente efetuar o acesso no SIGAA, a seguinte tela inicial do Portal do 

Docente será fornecida: 
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Figura 5 – Portal do docente 

 

2 - Após clicar em Portal do Docente, a tela seguinte será fornecida: 

 

Figura 6 – Portal Docente 
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Atualizar Foto e Perfil  
Esta funcionalidade permite que o docente atualize sua foto e suas informações 

que foram previamente cadastradas no sistema que serão exibidas em seu perfil 

público, disponível para visualização por qualquer outro usuário do sistema. Para 

realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Trocar 

Foto. 

 

Figura 7 – Atualizar Foto 

 

Produção Intelectual - Importar Dados do Lattes para 

o SIGAA 
 

A importação da produção intelectual consiste em importar o Currículo Lattes para 

a base de produção intelectual do SIGAA. O procedimento poderá ser feito a 

qualquer momento, no portal do docente. 

Passos para realizar a importação: 

1. Fazer o download do Currículo Lattes no formato XML. 

2. Importar o arquivo XML para o SIGAA para cada ano base.  
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Para isto é necessário primeiramente: 

1. Acessar http://lattes.cnpq.br/; 

2. Clicar em "buscar currículo“; 

 

Figura 8 – Lattes 

 

3. Inserir nome completo e clicar no botão “Buscar”; 

 

 

Figura 9 – Busca no Lattes 
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Figura 10 – Busca no Lattes 

 

4. Clicar sobre o nome do pesquisador(a) e, na tela seguinte (figura abaixo), 

sobre “Abrir Currículo”; 

 

 
Figura 11 – Acessar Currículo Lattes 

 

5. No canto superior direito do Currículo Lattes há a opção baixar currículo 

em XML;  Baixar e salvar o currículo no computador; 

 
Figura 12 – Exportar Lattes XML 

 

OBS: o arquivo XML que será salvo no computador estará em arquivo compactado 

(.zip),sendo necessário que seja extraído 

Para extrair o arquivo XML o pesquisador poderá clicar sobre o arquivo 

compactado com o botão direito do mouse e selecionar “extrair aqui”, conforme 

imagem ao lado. 
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No SIGAA 

 

No portal do docente, clicar em Produção Intelectual, em seguida em Minhas 

Produções e por fim em Importar Arquivo do Currículo Lattes, conforme figura 

abaixo; 

 
Figura 13 – Importar Lattes no SIGAA 

 

Informe o ano de referência, selecione o arquivo do Currículo Lattes (ex. 

curriculo.xml) salvo anteriormente e clique em Enviar; 

Repita o passo anterior para os três anos anteriores (ano de referência: 2017, 2018 

e 2019) utilizando o mesmo arquivo do Currículo Lattes. 

 

 
Figura 14 – Importar Lattes no SIGAA 
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Após finalizar a importação dos últimos anos no portal do docente, clicar em 

Produção Intelectual, em seguida em Minhas Produções e em Validar minhas 

produções, conforme figura.; 

 
 

Figura 15 – Validação de Importação 

 

Esta tela mostrará todas as produções pendentes de validação;  

Verifique em cada item da produção se todos os campos obrigatórios estão 

preenchidos. 

 
Figura 16 – Validação de Importação 

 

Preencha todos os campos obrigatórios (campos marcados com *);  

Clique em Alterar para salvar. 
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Figura 17 – Validação de Importação/Atualização de Informações 

 

OBS: Ao importar os dados para o SIGAA, existem campos de preenchimento 

obrigatório que não são exigidos no pelo CNPq, como Natureza, Tipo de 

Participação, etc. Somente após o preenchimento destas informações e a 

posterior validação, essas as produções irão pontuar. 

 

Após verificar todos os itens da produção intelectual, selecione os itens que 

precisam ser validados (figura 18), marcando as respectivas caixas de seleção;  

Registre sua concordância com o termo de compromisso, marcando a caixa de 

seleção;  

Clique em Confirmar (figura 19) 

 
 

Figura 18 – Validação de Importação 

 

 
Figura 19 – Concordância de Importação 

 

Será exibida a mensagem indicando sucesso ou erro da operação;  

 

Caso ocorra erro, verifique nos itens da produção se os campos estão preenchidos 

corretamente, e repita os passos anteriores. 
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Listar Produção Intelectual Cadastradas 

  

Esta funcionalidade permite visualizar a produção intelectual cadastrada, 

possibilitando alterações, se necessário. 

Acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Produção Intelectual → Minhas 

Produções → Listar Cadastradas; 

O sistema exibirá todas a produção intelectual cadastrada em uma tela 

semelhante à figura abaixo;  

Para visualizar, clique no grupo desejado, como por exemplo, ‘Artigos, Periódicos, 

Jornais e Similares’. 

 

 
Figura 20 – Publicações do Docente 

 

O sistema exibirá uma listagem dos Artigos, Periódicos, Jornais e Similares 

cadastrados no sistema; 

 A partir desta página, será possível alterar, remover, enviar arquivo, baixar arquivo 

(caso exista). 

 
Figura 21 – Visualização da Produção Intelectual 

 

Cadastrar Novas Produções 

Este menu permite ao docente cadastrar suas produções no SIGAA.  

Conforme os passos seguintes: (SIGAA → Portal do Docente → Produção 

Intelectual → Minhas Produções → Cadastrar Novas).  

Após este acesso é exibido para o usuário, os mais diversos tipos de produções que 

podem ser cadastradas 
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Figura 22 – Cadastro de Produção Intelectual 

 

A figura 23 exemplifica a tela de cadastro de um novo artigo. 

 
Figura 23 – Tela de Cadastro de Produção Intelectual 

 

Todas estas informações inseridas ficarão disponíveis na página pessoal do 

docente. O link para página pessoal do docente fica disponível no portal do 

docente e em todas as páginas de cursos de graduação e pós-graduação, aos 

quais o docente está vinculado. 

A tela a seguir mostra um exemplo de página pessoal. 
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Figura 24 – Página Pessoal Docente 

 

Customização do portal  

Quem realiza: coordenações de curso de graduação.  

Acesso à Funcionalidade: Portal da Coordenação >> Menu Página Web. 

 

Figura 25 – Customização Portal 

A seguir, algumas funcionalidades de customização serão brevemente descritas. 

Apresentação do Curso  
Descrição: esta funcionalidade permite à coordenação editar as informações da 

página web do SIGAA. Para realizar alteração ou remoção da apresentação, 

acesse: SIGAA >> Portal Coord. Graduação >> Página Web >> Apresentação do 

Curso.  

 Preencha os campos abaixo para dar prosseguimento ao processo: 

• Endereço Alternativo: Caso o programa possua uma página web, informe aqui 

seu endereço; 

 • Texto Introdutório: Preencha a caixa de texto com as informações necessárias;  

 • Imagens personalizadas: Caso queira adicionar alguma foto, será necessário 

realizar o download, clicando em “Escolher Arquivo”;  
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As informações preenchidas nesta tela irão aparecer na página pública do 

programa, instituto ou curso. Após informar os dados necessários, clique em 

“Cadastrar” e o sistema exibirá a mensagem “Operação realizada com sucesso”. 

A partir deste momento as informações cadastradas já estarão visíveis no portal 

público. 

 

Figura 26 – Informações do Curso 

 

Figura 27 – Imagens do Curso 

Configurar Cores do Programa 
Descrição: esta funcionalidade permite à coordenação editar as cores da página 

web do SIGAA. Para realizar alteração, acesse: SIGAA >> Portal Coord. Graduação 

>> Página Web >> Configurar Cores do Programa e selecione as cores mais 

relacionadas ao curso de pós-graduação.  
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Figura 28 – Cores do Programa 

 

Cadastrar Documentos/Arquivos do Programa  
Descrição: Esta funcionalidade permite cadastrar documentos e/ou arquivos para 

a página web, pela coordenação do curso. Para realizar a operação, acesse: 

SIGAA >> Módulos >> Portal Coord. Graduação >> Página Web >> 

Documentos/Arquivos do Curso >> Cadastrar. 

Na tela da Figura 28, o usuário cadastrará documentos e/ou arquivos selecionando 

uma Categoria entre: Formulários, Material Didático, Outros, Regimento, 

Resolução. Além disso, informe o Nome do arquivo e selecione-o clicando em 

“Escolher Arquivo”. 

 

Figura 28 – Cadastrar Arquivo Portal 



 

 

 

20 

Clique em Cancelar se desistir do cadastro. Para cadastrar o documento, clique 

em Cadastrar. O sistema irá gerar a mensagem de sucesso da operação e o 

arquivo estará cadastrado no portal público. 

 

Cadastrar Notícias do Portal Público do Programa 
Descrição: esta funcionalidade permite que a coordenação do curso possa 

cadastrar notícias relevantes para os docentes e discentes, que serão exibidas no 

portal público. É importante ressaltar que somente as dez últimas notícias 

publicadas serão exibidas no portal. Para cadastrar uma notícia no portal público 

do curso, acesse o SIGAA >> Portal Coord. Graduação >> Página Web >> Notícias 

do Portal Público do Curso >> Cadastrar. Em seguida, o sistema exibirá a tela da 

Figura 29 que permite a inserção dos dados da notícia. 

 

Figura 29 – Cadastro Notícia Portal 

Para cadastrar uma notícia no sistema, o usuário deverá informar os seguintes 

critérios: 

 • Publicar: Informe se a notícia deverá ser publicada, optando entre Sim ou Não; 

 • Idioma: A notícia poderá ser cadastrada em dois idiomas Português (Padrão) ou 

Inglês. Selecione o idioma que desejar cadastrar a nota;  
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• Título: Será necessário informar o título relacionado ao conteúdo na notícia 

• Foto da Notícia: Se desejar, o usuário poderá anexar uma foto associada à 

notícia que será informada. Para isso, clique em Escolher Arquivo e, posteriormente, 

escolha qual foto deseja anexar;  

• Arquivo: Caso queira, o usuário poderá também inserir um documento 

relacionado à notícia cadastrada, clicando em Escolher Arquivo e, em seguida, 

deverá selecionar o arquivo que deseja anexar;  

• Descrição: Neste campo, o usuário deverá descrever a notícia que deseja 

cadastrar. Logo abaixo da Descrição, o usuário poderá visualizar uma caixa de 

texto onde poderá utilizar as ferramentas necessárias para realizar a edição do 

texto. Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de 

diálogo que será gerada posteriormente. Após preencher os campos, clique em 

Cadastrar. Então, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando o 

cadastramento da notícia. 

 

Cadastrar Notícias do Portal dos Discentes do 

Programa 
Descrição: esta funcionalidade permite que a coordenação do curso possa 

cadastrar notícias relevantes para os discentes, que serão exibidas somente no 

portal dos discentes do programa quando estes acessarem o SIGAA. 

 

Figura 30 – Cadastro Notícia Portal Discente 

Outras opções do Programa 
Os portais públicos podem possuir seções extras (páginas extras) que permite ao 

administrador disponibilizar páginas com titulos e textos personalizáveis. O objetivo 

deste caso de uso é disponibilizar uma área para cadastro das seções extras dos 

portais públicos. As seções extras já cadastradas podem ser alteradas/removidas. 
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Figura 31 – Outras opções do programa 

 


