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Este manual tem como objetivo apresentar aos estudantes dos cursos integrados do 

Instituto Federal de Alagoas os passos necessários para submeter as suas atividades de Prática 

Profissional. Esta funcionalidade permite ao aluno enviar os documentos comprobatórios das 

atividades realizadas ao longo do curso para a validação. Os envios podem ser feitos a qualquer 

momento, inclusive após o aluno já ter atingido a carga horária mínima obrigatória de Prática 

Profissional definida na matriz curricular. 

Você deve acessar o SIGAA (https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa) com seu usuário e senha e 

clicar no Portal do Discente, caso ele não abra automaticamente. 

 

Figura 1: Acessando o Portal do Discente 

  

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa
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1. REGISTRANDO UMA ATIVIDADE 
Dentro do Portal do Discente, você deve acessar Ensino > Registro de Prática 

Profissional para iniciar a submissão de uma atividade que já tenha finalizado. (Figura 2). 

 

Figura 2: Opção Registro de Atividade Profissional 

O sistema irá exibir a tela abaixo (Figura 3). Clique em Cadastrar Novo Registro. 

 

Figura 3: Tela de atividades de Prática Profissional 

Será mostrado o seguinte formulário (Figura 4). Utilize-o para submeter suas atividades 

de Prática Profissional à medida que forem sendo finalizadas. A solicitação será enviada para 

análise e poderá ser aceita, retornada para adequação ou não aceita. 

 

Figura 4: Formulário para registro da atividade de Prática Profissional 

• Selecione um Comprovante de Atividade, clicando em Escolher arquivo, que 

confirme a atividade realizada, por exemplo, ingresso, declaração, certificado de 

curso, relatório, frequência etc. 
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• Escolha a qual Tipo de Atividade em seu currículo a atividade realizada está 

associada. Observe que alguns tipos já possuem uma carga horária pré-definida, que 

pode ser alterada após a análise. 

• Informe uma Observação/Descrição sobre a atividade desenvolvida.  

 

Figura 5: Preenchendo os dados da atividade realizada 

Após o preenchimento dos dados solicitados, clique em Próximo Passo para prosseguir 

ou clique em Cancelar para sair da tela sem fazer o registro da atividade. Se você prosseguir, a 

seguinte tela será exibida: 

 

Figura 6: Confirmação dos dados da atividade realizada 

Caso alguma informação esteja incorreta, você deve clicar em Voltar para retornar à tela 

anterior e fazer a correção. Clique em Cancelar para sair da tela sem fazer o registro da atividade. 

Clique em Cadastrar para confirmar o registro da atividade e enviá-lo para análise. 

Ao confirmar o cadastro, você verá a seguinte mensagem de sucesso: 

 

Figura 7: Registro de atividade cadastrado com sucesso 

Observe que sua solicitação ficará com a situação SUBMETIDA PARA ANÁLISE. Isto 

significa que ela já está disponível para análise. 

É possível que o sistema não permita que você submeta atividade alguma. Caso seja 

exibida a mensagem “A Solicitação de Registro de Atividade Prática Profissional está disponível 

somente para currículos com Carga Horária Mínima de Prática Profissional definida”, o sistema 
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está informando que o seu currículo não permite o envio de atividades de Prática Profissional. 

Você deve procurar a coordenação do seu curso para mais orientações. 

2. CONSULTANDO MINHAS ATIVIDADES 
Para visualizar a situação das suas atividades submetidas, você deve acessar Ensino > 

Registro de Prática Profissional, que é o mesmo caminho apresentado na seção anterior. O 

sistema irá exibir uma tela como esta:  

 

Figura 8: Minhas atividades de Prática Profissional 

A Figura 8 apresenta a lista de atividades submetidas de um aluno. Observe a coluna 

Status, ela indica a situação na qual sua atividade se encontra. As situações possíveis são: 

• SUBMETIDA PARA ANÁLISE: indica que sua atividade já foi enviada, mas ainda não 

foi avaliada; 

• EM ANÁLISE: indica que a análise foi iniciada, porém não finalizada. 

• RETORNADA PARA ADEQUAÇÃO: indica que a análise foi iniciada, e a solicitação foi 

devolvida. Mais detalhes na próxima seção deste manual; 

• NÃO ACEITA: indica que sua atividade foi avaliada e não foi aceita. Ao clicar no ícone 

da lupa da atividade não aceita, você poderá visualizar o parecer justificando a não 

aceitação; 

• ACEITA: indica que sua atividade foi analisada e aprovada. Abaixo da atividade, você 

pode ver a linha Carga Horária Total Aprovada, que indica a quantidade de horas 

que será integralizada. 

Após a aceitação de uma atividade, a carga horária aprovada será adicionada ao valor 

da carga horária integralizada de Prática Profissional do seu histórico escolar. No exemplo da 

Figura 8, o aluno teve 40h aprovadas. No seu histórico (Figura 9), essas 40h já aparecerão como 

integralizadas: 

 

Figura 9: Tabela de cargas horárias do histórico escolar do aluno 
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Será através do seu histórico que irá acompanhar a quantidade de horas pendentes para 

atingir a carga horária mínima exigida de Prática Profissional. No exemplo da Figura 9, o aluno 

necessita submeter mais 160h. 

3. AJUSTANDO UMA ATIVIDADE RETORNADA PARA ADEQUAÇÃO 
É importante que você acompanhe as suas atividades após o envio, pois elas podem ser 

retornadas para adequação. Acesse Ensino > Registro de Prática Profissional e verifique se 

alguma atividade possui esta situação (Figura 10):  

 

Figura 10: Atividade retornada para adequação 

Quando isso ocorrer, clique no ícone Editar Registro da atividade retornada: 

 

Figura 11: Atividade retornada para adequação 

Será exibida a seguinte tela: 

 

Figura 12: Parecer do coordenador 

Observe o parecer (Figura 12). Ele indicará o motivo do retorno, por exemplo, o arquivo 

enviado foi incorreto, o tipo de atividade selecionado foi incorreto etc. Realize as devidas 

correções e clique em Próximo Passo. 
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Figura 13: Detalhes da atividade 

Verifique se todos os dados foram corrigidos e clique em Alterar. 

 

Figura 14: Atividade alterada e submetida 

A sua atividade voltou para a situação SUBMETIDA PARA ANÁLISE. Agora aguarde a 

nova análise. 

 


