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Ação do(a) estudante

1 - Fazer login no SIGA 3 (azul) para a         
solicitação do trancamento de curso.

Na tela inicial do SIGA, clicar no menu 
“Acadêmico”, escolher a opção “Aluno” e em 
seguida; “Trancamento”.



Ação do(a) estudante

2 - Na tela “Trancamento”, após a 
conferência dos dados de matrícula, nome e 
semestre letivo, clicar na opção “Solicitar 
Trancamento Período”.



3 - Após a leitura das informações da tela, o(a) estudante deve marcar a opção que corresponde ao 
motivo de seu pedido de trancamento e justificar no espaço em branco. Após, clicar na opção 
“Confirmar”.

*Visualizar esta ação na página a seguir.

Ação do(a) estudante





Ação do(a) estudante

4 - Contatar a coordenação do curso para continuidade dos trâmites.



Ação do(a) estudante

5 - Após conversa com a coordenação do curso, ler as informações da tela e clicar a opção 
correspondente à decisão:

● “Confirmar solicitação de trancamento de período”
● “Cancelar solicitação de trancamento de período”

Em seguida, clicar em “Enviar”.

*Visualizar esta ação na página a seguir.





Ação do(a) coordenador(a)

1 - Após o recebimento da mensagem 
eletrônica de que há solicitação de 
trancamento do curso, acessar o SIGA 3 
(azul) para verificação do pedido.

Na tela inicial do SIGA, clicar no menu 
“Acadêmico”, escolher a opção 
“Coordenador(a)” e em seguida; 
“Solicitações de trancamento”.



Ação do(a) coordenador(a)

2- Na tela “Solicitação de Trancamento de Período” após a conferência dos dados e o agendamento 
com o(a) estudante para análise da solicitação, clicar no número de matrícula para abrir nova tela. 



Ação do(a) coordenador(a)

3 - Após a verificação da situação com o(a) estudante e análise dos encaminhamentos possíveis, marcar 
a opção “Declaro estar ciente da solicitação de trancamento feita pelo aluno(a)” e preencher o campo 
“Descrição do encaminhamento”. Após, clicar na opção “Confirmar”.



Ação do(a) coordenador(a)

4 - Após o procedimento, o menu será reaberto para a decisão do(a) estudante.

*Visualizar esta ação na página a seguir.




