
Assunto:  Dúvidas sobre o Período Suplementar 
Data: 01/06/2020 
  
Prezados Alunos, 
 
por favor, visitem em nossa página o “Período Suplementar 2019.4” 
(http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/menu/periodo-suplementar-2019.4). Estamos fazendo 
uma atualização de informações continuamente. 
 
Lembramos que: 
 
1. como as atividades cadastradas no SIGEventos poderão ocorrer mais à frente, é possível que 
os professores só cadastrem algumas delas também mais à frente (o acúmulo de trabalho neste 
momento está muito grande). O ponto negativo disso é vocês não poderem se planejar com 
exatidão quanto ao que solicitarão. De qualquer forma, no campo “Atividades Ofertadas”, 
tentamos informar quais as ofertadas por cada um de nossos Departamentos (estamos ainda 
aguardando informações deles). Consultem esse campo constantemente; 
 
b. para inscrição em disciplinas, deverá ser utilizado o SIGAA (01 a 06 de junho de 2020); para 
inscrição em atividades, a plataforma é o SIGEventos. As orientações para localização das 
atividades e forma de inscrição estão disponíveis no endereço informado no início deste e-mail 
(tutoriais também estão disponíveis lá); 
 
c. caso seja necessário consultar equivalência entre disciplinas dos currículos antigo e novo, 
consultar as Resoluções CCL ns. 01 a 04/2019, disponíveis em 
http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/menu/documentos-1/resolucoes. 
 
d. não nos é possível informar quais atividades cadastradas no SIGEventos poderão ser 
aproveitados para cada um dos Cursos de Letras. Há duas pistas, no entanto: 1. buscar as 
indicadas em “Atividades Ofertadas” (ainda sendo alimentadas) pelos nossos Departamentos, 
no endereço informado no início deste e-mail; 2. analisar – com bom senso – se a proposta da 
atividade está de fato relacionada com os Cursos de Letras; 
 
e. é possível que o SIGAA ou o SIGEventos saiam do ar ocasionalmente, devido aos ajustes (de 
última hora) que sejam necessários. Nessa situação, resta apenas aguardar o retorno do sistema; 
 
f. caso o SIGAA indique que a matrícula não está no período, isso significa que a programação 
dele ainda não foi finalizada. Será necessário, então, aguardar e verificar regularmente, dentro 
do prazo previsto para matrícula. 
 
Infelizmente, como já comentamos anteriormente, não foi possível a oferta de um número 
maior de disciplinas. Assim, muitos de vocês possivelmente se sentirão desprestigiados. No 
entanto, não foi essa a intenção: infelizmente, por conta das características (inclusive 
burocráticas) deste Período Suplementar, não foi possível atender a todas as disciplinas, e 
lamentamos muito isso. 
 
Continuamos à disposição. 
 
 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
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