
Equivalência de 

Disciplina  



Estabelece normas sobre a utilização de disciplinas de outras 

Instituições de Ensino Superior e de Cursos de Pós-Graduação ou 

Extensão da UFABC como disciplinas nos cursos de Graduação da 

UFABC e substitui as Resoluções ConsEPE nº 115 e 146. 

Aproveitamento por Equivalência  

 

Resolução da Comissão de Graduação nº 23  

de 20 de agosto de 2019  

 

Link de acesso para Resolução CG nº23 

http://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_869.pdf#page=72


O SIG irá disparar um e-mail automático ao Coordenador da Disciplina avisando que 

há documentos para análise. 

 

Para acessar os documentos, acesse: 

https://sig.ufabc.edu.br/sipac/ 

 

Após entrar com seu usuário e senha, acesse “Mesa Virtual” 

 

 

Analises das Solicitações através do SIG 

 

https://sig.ufabc.edu.br/sipac/


Acesse “Assinatura de Documentos”. 



Todos os documentos a serem analisados aparecerão listados como abaixo. 



É possível ver um resumo do documento passando o mouse por cima do título,  

sem clicar. 



Ao clicar, abrirá o documento. Nele contém um resumo das informações e link para 

acessar as ementas relacionadas. 

Clique no link para ter acesso 

aos documentos 

Anote os números dos documentos 

a serem analisados 

 

Documentos: 12; 13 

 



O link direcionará para “Dados Gerais”, onde consta RA e E-mail do aluno. 



Clique em  “Documentos” para acessar os documentos específicos para sua análise 

(docs 12 e 13) 



Localize os documentos correspondentes à analise de equivalência e clique para 

visualizar na janela ao lado. 



Ao rolar a tela, encontrará o documento para registro da analise de equivalência. 

 

Documentos: 12; 13 

 



Clique em “Alterar Documento” para registro do parecer. 

Documentos: 12; 13 

 



Marque o parecer correspondente 

Em caso de indeferimento, justifique. 

 

Documentos: 12; 13 

 

 

 



Clique para alterar o documento 



O sistema voltará para a janela inicial, o que significa que o documento foi alterado 

porém, ainda está pendente de assinatura. 

Clique novamente no documento seguindo os passos anteriores para concluir a 

análise.  

Acesse novamente para 

assinatura do 

documento 



Clique no documento > acesse o link contido no documento > Documentos > 

localize o documento já analisado e pendente de assinatura > Assinar Documentos 

Documentos: 12; 13 

 



Selecione função, adicione senha e confirme. 

Após confirmação, o sistema voltará à página de documentos pendentes de 

assinatura, porém o documento assinado não estará mais na lista. 



Manuais de funcionalidade do sistema 

Links 

 

Resolução CG nº 23 

Sistema Integrado de Gestão - SIG 

http://proad.ufabc.edu.br/index.php/arquivo-protocolo/processo-eletronico
http://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_869.pdf#page=72
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