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Manual de Procedimento 

 

1. PROCEDIMENTO - ALTERAR DADOS PESSOAIS DE DISCENTE 

 

1.1.  OBJETIVO  

 

O procedimento tem por objetivo atualizar os dados de discentes por solicitação do mesmo, mediante 

requerimento.  

A solicitação se faz necessária principalmente, quando estiver próximo do discente integralizar o seu 

curso, já que a documentação deverá ser conferida, e os dados devem estar corretos, para evitar erros 

no diploma. 

A documentação necessária para o processamento da alteração, é definida conforme o tipo de dados 

a serem alterados, e consiste nos seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de 

Nascimento, Certidão de Casamento, Certificado de Reservista, Passaporte, dentre outros. 

Passo a passo para o discente: 

1. Acessar o endereço eletrônico do CRCA (crca.unifesspa.edu.br), buscar a aba 

“Requerimentos/fluxos”, fazer download do requerimento de alteração de dados pessoais, e 

preenchê-lo. 

 

2. Comparecer à Faculdade com Requerimento impresso, com cópia e originais dos documentos 

que serão atualizados.         

  

3. Aguardar o servidor digitalizar o requerimento e cópias dos documentos para abertura de 

processo eletrônico, receber número do processo e acompanhar a tramitação do mesmo. 

Alguns dados pessoais do discente, como (e-mail, número de telefone, endereço), podem ser 

atualizados por ele mesmo, no portal de discente. Outros dados para serem alterados, precisam ser 

feitos mediante requerimento, nesse caso o discente deve fazer a solicitação preferencialmente na sua 

Faculdade, ou no CRCA. 

1.2. CONTROLES E INSTRUMENTOS NORMATIVOS (AMPARO LEGAL, LEIS, 

RESOLUÇÕES, NORMAS, PORTARIAS) 

Principais instrumentos normativos:  

Resolução n° 08, de 20 de maio de 2014 - Regulamento de Graduação da Unifesspa (Art. 15, §2°). 
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2. PROCEDIMENTO 

 

2.1. ATIVIDADE – 01 VERIFICAR REQUERIMENTO    

Objetivo: Verificar se o requerimento foi preenchido corretamente e se consta a documentação 

necessária em anexo.  

Descrição das tarefas: O Secretário de curso deverá receber o requerimento do discente constando o 

preenchimento dos dados pessoais e motivo da solicitação. Conferir as cópias anexados ao 

requerimento. Caso tenha alguma inconsistência na requisição do discente, orientá-lo para o mesmo 

resolver. 

Após o servidor deverá abrir processo eletrônico com solicitação, e encaminhar para o Centro de 

Registro e Controle Acadêmico- CRCA. 

2.2. ATIVIDADE – 02 REALIZAR ALTERAÇÃO SOLICITADA 

Objetivo: Processar a solicitação de alteração de dados pessoais do discente. 
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Descrição das tarefas: A Coordenadora de Legislação Acadêmica após conferir o espelho de dados 

pessoais e cadastro do discente, verificará o requerimento e a cópia do documento em anexo, após, 

inserirá as novas informações no SIGAA, e salvará as alterações. 

 

3. CONTROLE DAS REVISÕES DO PROCEDIMENTO 

 

3.1- Revisão 01- Diagramação do procedimento foi revisada e otimizada por Patrícia Maciel em 

25/07/2019. 
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