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São Paulo, 22 de junho de 2020. 

 
Memorando Circular nº. 21/2020 - CESU 
Assunto: Ajustes no SIGA devido as alterações no Calendário Acadêmico do 1º semestre de 2020 
 

Prezados Diretore (a)s, 

Considerando a última alteração de calendário acadêmico encaminhada por meio do 
Memorando nº 14/2020 - CESU e a necessidade de reposições após o fechamento do semestre letivo 
em 18/07, por início tardio da disciplina ou excedente de feriados no dia de execução da aula, 
solicitamos que os docentes que têm necessidade destas reposições efetuem os seguintes 
procedimentos no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica - SIGA: 

1. Os coordenadores de curso das disciplinas envolvidas devem marcá-las como “sem chamada 
online”.  

2. Os docentes devem imprimir listas de chamada em branco para controle.  
3. O fechamento da disciplina deve ser feito através do menu de lançamento de médias/faltas, 

reprovando os alunos por nota.  
4. Após realizar o fechamento no dia 18/07, o docente deverá continuar efetuando as 

chamadas manualmente, na lista anteriormente impressa, e contabilizando notas e 
atividades previstas anteriormente.  

5. Ao final do período de reposição, o docente deverá calcular as médias finais e faltas de sua 
disciplina e publicar errata referente a todas as disciplinas encerradas após a data de 
fechamento do semestre.  

Tendo em vista que algumas disciplinas se iniciaram em data próxima ao final do semestre, é 
necessário orientar ao docente que, após a distribuição de datas no SIGA, as chamadas anteriores ao 
primeiro dia de aulas estarão marcadas como atrasadas e deverão permanecer assim, visto que a 
disciplina passará por reposições. Orientem também, que não será possível inserir aulas após o dia 
18/07. Por esta razão serão adotados os procedimentos anteriormente informados. 

É importante destacar que os alunos das disciplinas que passarão por reposição de aulas em 
data posterior ao dia 18/07 deverão ser orientados que terão o status “reprovados por nota” no SIGA 
até que seja publicada a errata da disciplina. O SIGA possui a ferramenta de comunicação necessária 
para este aviso. 

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para dirimir quaisquer 
dúvidas que se fizerem necessárias. 

 

Cordialmente, 
 
 

Rafael Ferreira Alves 
Coordenador Técnico 

Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU 


