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 Alteração das Atividades - Objetivos 
 TURORIAL PARA DOCENTE: 

 
 Esta operação permite que o coordenador realize aalteração das 
atividades/objetivos de uma ação de extensão. Será possível modificar atividades e 
objetivos, incluir membros da equipe organizadora nas atividades com as suas 
respectivas cargas horárias. Está opção poderá ser usada quando o usuário necessitar: 
incluir/remover membro nas atividades; alterar carga horária de membro nas 
atividades; alterar o título da atividade e do objetivo. 
Obs.: Essa operação só estará acessível ao coordenador da ação se a ação estiver “EM 
EXECUÇÃO”. 
 
Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → 

Extensão → Ações de Extensão → Gerenciar Ações → Listar Minhas Ações. 

 
 
O sistema exibirá a Lista das ações que coordeno no sistema: 
 

 
 
A tela acima exibe a lista das Ações de Extensão que o usuário coordena, e a lista de 
Ações de Extensão das quais ele participa.Para realizar esta operação de alteração 
procure na “lista de ações de extensão que coordeno”, a ação na qual deseja realizar a 

alteração/ajuste, e clique no ícone “visualizar menu” . A tela abaixo será exibida: 
 

 
 
3º No menu que se abriu, escolha a opção “Alterar Atividade / Objetivos”: 

 
 



 
A partir daqui você poderá: 

1. Alterar o título do objetivo. 
2. Alterar o título da atividade e/ou adicionar/remover membros nas atividades, 

bem como alterar carga horária dos membros nas atividades. 
 

Para alterar o título do objetivo clique em “Alterar Objetivo do Programa” : 
 

 
Obs.: Observe que você poderá ter vários objetivos e várias atividades em cada 
objetivo. A alteração se dará de acordo com a sua necessidade. 
 
Nessa nova tela que tela que se abriu será possível alterar o título do objetivo e alterar 
as atividades do objetivo.  
 
Caso queira alterar o título do objetivo, adicione o novo texto e em seguida clique em 
gravar objetivo, conforme tela: 
 

 
Clique em gravar objetivos, até que retorne a seguinte mensagem: 

 
 
Para alterar a descrição da atividade e/ou adicionar/remover membros nas 

atividades, bem como alterar carga horária dos membros nas atividades, clique em 

alterar atividade conforme abaixo: 



 
 

Na tela que se abre você poderá alterar a descrição da atividade, sua carga horária e o 
período da sua realização. Além disso, poderá adicionar membro(s) a atividade, e 
informar a carga horária do membro naquela atividade.  
 
 Adicione o(s) membro(s) naatividade e informe a carga horária do membro na 

atividade. Em seguida clique no botão “ ”. Obs.: Caso deseje 
remover um membro da atividade para correção de carga horária, por exemplo, basta 

clicar em remover . Adicione-o novamente, caso deseje. 
 

 
 
Observe que o membro adicionado já aparece abaixo com a sua carga horária, 
conforme tela: 
 

 
 
Ao finalizar a inserção de todos os membrose das suas cargas horárias, clique no botão 

“ ”: 
 



 
 
Obs: Caso tenha mais atividades nesse objetivo que deseja alterar, repita a alteração 
de acordo com a sua necessidade. 
 
Clique em “gravar objetivo”: 
 

 
 
Clique em “gravar objetivos”: 
 

 
 
Por último, o SIGAA retornará a seguinte mensagem: 
 



 
 
 
Obs.: Caso o membro já esteja nas atividades e a carga horária dele esteja aparecendo 
zerada ou errada, deverá ser ajustado removendo-o das atividades e reinserindo-o, ou 
o incluindo nas atividades que ainda não esteja inserido, conforme procedimentos já 
informados. 
 

Caso ainda tenha dúvida, entrar em contato com a COPAC: 
secretariacopac@hotmail.com 

(83)3216-7071 
 
 

mailto:secretariacopac@hotmail.com

