
CADASTRO DOS 
PROVÁVEIS CONCLUINTES

Manual de Orientações sobre 



Conforme o Manual de Orientações sobre Integralização Curricular, são 
responsabilidades do Coordenador(a) do Colegiado: 

• Identificar prováveis concluintes
• Lançar lista de prováveis concluintes no SIAC;
• Realizar avaliação curricular e preencher fichas de avaliação; 
• Enviar ofício com relação dos estudantes concluintes e as respectivas 

fichas de avaliação curricular; 
• Consultar a lista de estudantes com forma de saída registrada;
• E resolver pendências, quando for o caso.

Para viabilizar e facilitar o procedimento de identificar e cadastrar os 
prováveis concluintes a STI em parceria com a SUPAC, criou uma nova 
Interface que será descrita nesse manual.
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Visão geral do processo:

➢ Levantamento dos estudantes a partir de uma carga horária mínima 
definida pelo Colegiado 

➢ Análise destes estudantes e identificação dos prováveis concluintes

➢ Definição da lista de prováveis concluintes

1. No Módulo Colegiado, menu Atualização -> Aluno -> Grupo -> Indica 
Provável Concluinte

2. No Módulo Departamento, menu Atualização -> Colegiado -> Aluno -> 
Grupo -> Indica Provável Concluinte
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Novas abas: 

A nova interface possui três abas:

1ª) Desempenho dos alunos no curso: Serve para iniciar a análise dos 
estudantes  que  serão  cadastrados  como  prováveis  concluintes,  a 
partir  de  um  valor  mínimo  de  carga  horária  informada  pelo 
colegiado.
2ª) Prováveis concluintes: Exibe a relação dos prováveis concluintes 
do colegiado e do período letivo informados.
3ª) Situação  do  aluno  como  proável  concluinte: Propicia  uma 
pesquisa sobre quantas vezes um determinado aluno foi cadastrado 
como provável concluinte.

1ª Aba “Desempenho dos alunos no Curso”

O  cadastro  dos  prováveis  concluintes  que  aparecerá  na  aba  “Prováveis 
Concluintes” será feito com os alunos selecionados na aba “Desempenho 
dos Alunos no Curso”. 
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O primeiro passo para  a  seleção de estudantes  prováveis  concluintes  é 
definir a carga horaria mínima para começar a verificação dos estudantes. 

A  aba  “Desempenho  dos  Alunos  no  Curso”  oferece  duas  opções  de 
exibição da carga horária cumprida: 

1. Carga horária Efetiva: considera a carga horária cursada pelo estudante levando 
em consideração a matriz curricular.  Nesta relação só aparecerão os alunos que 
ainda não foram cadastrados como prováveis concluintes no período informado. A 
relação exibida dos alunos pode ser ordenada pelo nome do aluno (Nome), carga 
horária cumprida (CH Cumpr.) ou percentual (Percentual Decre.) do cumprimento 
da carga horária em relação à carga horária mínima exigida da matriz curricular do 
aluno. 

Obs:  O percentual  exibido não é totalmente fidedigno,  pois  o  SIAC não 
consegue  fazer  a  leitura  plena  de  algumas  matrizes  curriculares  que 
extrapolam  suas  ferramentas.  A  informação  do  percentual  deve  ser 
considerada  apenas  para  início  de  análise,  que  deve  ser  desenvolvida 
individualmente para cada estudante pelo Coordenador do Colegiado.

2.  Carga horária  Total: indicada para  os  Bacharelados Interdisciplinares  (BI).  Exibe  a 
carga horária cumprida do histórico do aluno (leva em consideração tudo que foi cursado, 
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independente da matriz curricular). Nesta opção a ordenação da lista é por  Nome,  CH 
Cumpr. Cres. ou CH Cumpr. Decre.

Após digitar  o  Colegiado,  o  período de provável  conclusão,  a  opção de 
exibição da carga horária,  a ordenação e carga horaria mínima, deve-se 
acionar o botão Buscar.

A lista dos estudantes com a carga horária mínima definida será gerada, e o 
Colegiado poderá fazer a análise curricular de cada um dos estudantes e 
definir os que realmente devem constar na lista de prováveis concluintes.

Para  selecionar  os  alunos  que  devem  constar  na  lista  de  prováveis 
concluintes, pode-se clicar na linha com os dados do aluno ou acionar o 
controle “Selecionar Todos” na parte inferior da interface.

Caso  seja  necessário  retirar  algum  dos  estudantes  anteriormente 
selecionados, basta clicar novamente na linha com os dados dos alunos.

As linhas dos alunos selecionados ficarão na cor azul. As linhas dos alunos 
não selecionados, ou retirados, ficarão na cor branca.
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Depois  de  terminada  a  seleção  dos  alunos  que  integrarão  a  lista  de 
prováveis concluintes, aciona-se o botão  Atualizar para prosseguir com o 
cadastramento.  O  processo  estará  terminado  depois  de  o  usuário 
responder aos questionamentos exibidos pela interface:
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Todos os alunos cadastrados aparecerão na aba “Prováveis Concluintes”.
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2ª Aba “Prováveis Concluintes”

Uma vez informado o colegiado e o período letivo,  os  alunos prováveis 
concluintes são listados.

Do  lado  esquerdo  da  tela  existe  a  opção  de  exibição  dos  “Prováveis 
concluintes  ativos”  ou  “Todos  prováveis  concluintes  do  período”.  Existe 
diferença na apresentação destes dois tipos de lista:

Prováveis concluintes ativos:  No final do semestre, os estudantes  
que tiverem forma de saída lançada (por exemplo: cumpriu grade  
curricular ou graduado) não aparecerão nesta lista, ou seja, esta será 
uma lista  em que constam apenas os  estudantes indicados como  
prováveis concluintes que estão ativos no SIAC.

Todos prováveis concluintes do período: Nesta opção será exibida a 
lista original cadastrada pelo Colegiado, independente do estudante 
estar ativo ou não no SIAC.
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O relatório dos prováveis concluintes continua disponível no menu 
Consulta -> Aluno -> Grupo -> Prováveis Concluintes

Caso seja necessário retirar algum estudante desta lista,  a aba possui o 
botão  Excluir,  que  permite  a  retirada  de  um  aluno  por  vez  da  lista 
apresentada.  Basta  clicar  na  linha  do  aluno  desejado  e,  em  seguida, 
acionar o botão Excluir.

3ª Aba “Situação do Aluno Como Provável Concluinte”

A  aba  “Situação  do  Aluno  como  Provável  Concluinte.”  é  uma  aba  de 
consulta.  O  colegiado  pode  pesquisar  se  um  determinado  aluno  já  foi 
cadastrado como provável concluinte em algum período letivo anterior.

A  pesquisa  do aluno pode ser  feita  digitando-se  a  matrícula  no campo 
“Matrícula do Aluno” ou clicando com o botão direito do mouse para abrir 
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a janela de  zoom. Na janela de  zoom, basta digitar o nome, ou parte do 
nome, e pesquisar o aluno. 

Como resultado da busca, será aberta uma janela mostrando todos os 
semestres que o estudante foi indicado como provável concluinte.
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