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>> Sobre o SIGAA  

O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil, 

submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e 

relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Da mesma maneira do SIPAC 

também disponibiliza portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino a distância, coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de graduação e comissões de 

avaliação (institucional e docente). 

 

OBSERVAÇÃO! 

Os nomes de turma, códigos de disciplinas, grades e cargas horárias utilizadas nos exemplos desse manual são fictícias, os dados utilizados nesse manual visam instruir o 

discente na utilização do sistema. 

É NECESSÁRIO QUE O ALUNO ESTEJA CADASTRADO NO SIGAA PARA REALIZAR A MATRÍCULA. 

Acesse: www.sigaa.ufs.br e cadastre-se. Utilize o Manual de Autocadastro caso precise de suporte ou tenha 

alguma dúvida. 

 

1. Apresentação 
 

SIGAA 

 

http://www.sigaa.ufs.br/
http://manuais.ufs.br/uploads/page_attach/path/633/como_realizar_cadastro_no_sigaa_direcionado_para_o_aluno_1_.pdf


2. Realizar Matrículas  
SIGAA – Portal do Discente 

 

                             

 

 

 

 

Para realizar a matrícula on-line, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Ensino → Matrícula On-Line → Realizar Matrícula.  

 

O sistema exibirá uma tela contendo as instruções para a realização da matrícula e o link para visualizar o Regulamento dos Cursos de Graduação:  

 



 

Clique em Iniciar Seleção de Turmas para iniciar o processo de matrícula. O sistema exibirá uma nova tela, com a lista de Turmas Abertas para os Componentes do seu Currículo no 

seguinte formato:  

 

Os horários que são apresentados em formato de código subdividem em três partes, explicaremos com a turma COMO176 – INTRODUÇÃO AO PROJETO EXPERIMENTAL EM 

COMUNICAÇÃO – Turma 03 o horário visualizado na tela: 23M56 

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot242.png


 

Os números que antecedem a letra significam os dias que haverá aula na semana, tais como 2 segunda-feira, 3 terça, 4 quarta e assim sucessivamente a começar a semana por 1 que 

é domingo. A letra refere-se ao turno, como M- manhã, T tarde, N noite, os números após a letra significam o horário das aulas, 1 e 2 corresponde ao primeiro e segundo horário, 3 e 

4 terceiro e quarto horário sendo que cada aula tem duração de uma hora. Então o código 23M56 o aluno teria aula as segundas e terças- feira no turno da manhã no quinto e sexto 

horário. 

Na lista de Turmas Abertas para os Componentes (disciplinas) do seu Currículo, o ícone  será utilizado para indicar que a matrícula é permitida para um determinado componente 

curricular, enquanto o ícone  será utilizado para indicar que a matrícula não é permitida. Já o ícone  indicará que há reservas de vagas para o componente curricular em 

questão, ou seja, que já foram realizadas solicitações de matrículas para ele.  

A página contém a lista de Turmas Abertas para os Componentes do seu Currículo, selecione a(s) turma(s) na(s) qual(is) deseja se matricular clicando na caixa localizada ao lado do 

número da turma e clique em para adicioná-la(s) à lista de Turmas Selecionadas. Exemplificaremos com a turma COM0150 - PROJETOS EXPERIMENTAIS EM 

JORNALISMO - Turma 03.  

O sistema o direcionará para a seguinte tela:  

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot250.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot251.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot252.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot260.png


 

Caso deseje excluir uma turma previamente adicionada, clique no ícone . A seguinte caixa de diálogo será exibida pelo sistema:  

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot272.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:remover.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot270.png


Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o sistema apresentará uma mensagem de sucesso no topo da página e o 

componente curricular será removido da lista de Turmas Selecionadas:  

 

>> Buscar Turmas Abertas (Pesquisa por Disciplinas Eletivas). 

Se desejar realizar uma busca por qualquer turma aberta de qualquer currículo dos cursos de graduação da Instituição, clique em . Uma nova tela será 

exibida, onde é possível Buscar Turmas Abertas:  

 

Informe os dados para realizar a pesquisa, aqui vai uma dica: Pesquisar por “Unidade Responsável” e “Horário” facilita encontrar a disciplina que você procura. 

Após informar os dados necessários, clique em Buscar. O resultado será exibido embaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:  

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot271.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot033.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot262.png


 

Selecione a turma desejada clicando na caixa exibida ao lado de sua denominação. Exemplificaremos com a turma COM0176 - INTRODUCAO AO PROJETO EXPERIMENTAL EM 

COMUNICACAO.  

Para prosseguir com a matrícula na(s) turma(s) desejada(s), clique em . A turma do componente curricular selecionado passará a ser exibida na lista de Turmas 

Selecionadas, explicada anteriormente.  

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot264.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot260.png


>> Confirmar Matrículas 

Para confirmação das matrículas, acesse a página de Turmas Selecionadas, clicando no botão , a seguinte tela será exibida: 

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot273.png


Ao clicar em  você finalizará o processo de solicitação, porém, é possível inserir e excluir disciplinas enquanto a fase de Solicitação de Matrícula estiver aberta, basta 

acessar o item Realizar Matrícula novamente. 

Ao Confirmar Matrículas a seguinte tela será exibida: 

 

Caso deseje retornar à página inicial do Portal do Discente, clique em .  

Para imprimir o comprovante da solicitação da matrícula, clique em . O comprovante será exibido no seguinte formato:  

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot277.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot278.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot279.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot280.png


 

Clique em Voltar para retornar à página anterior.  

Para imprimir o comprovante, clique em .  

Caso deseje retornar à página inicial do Portal do Discente, clique em , no topo da página.  

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot281.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:%C3%ADcone_imprimir.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:realizar_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:screenshot282.png


3. Comprovante de Matrícula 
SIGAA – Portal do Discente 

 

 

 

 

 

 

Para ver o comprovante de matrícula, o discente deve: Entrar no SIGAA → Menu Discente → Ensino → Matrícula On-Line → Ver Comprovante de Matrícula.  

O sistema exibirá o Comprovante de Matrícula, como no exemplo a seguir:  

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ver_comprovante_de_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ajuste_tela_6.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ver_comprovante_de_matricula&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ajuste_tela_7.png


4. Resultado de Processamento 
SIGAA – Portal do Discente 

 

 

  

 

 

 

Encerrado o período de matrícula na Universidade, o discente terá acesso, após a data especificada pela instituição, ao resultado do processamento de matrícula. Para visualizar o 

resultado do processamento, o discente deve acessar o item do Menu Discente → Ensino → Matrícula on-Line → Ver Resultado do Processamento.  

O sistema exibirá o Comprovante de Matrícula, com as informações acerca das solicitações.  

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ver_resultado_do_processamento&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ajuste_tela_1.png


 

 

Boa matrícula! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ver_resultado_do_processamento&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:ajuste_tela_2.png


5. Plano de Matrículas 

Disponíveis (Horário Sugestão) 
 

Acessando o item do Menu Discente → Ensino → Matrícula on-Line 

→ Planos de Matrícula Disponíveis, serão exibidos os planos de 

matrícula disponibilizados para seu curso (horários sugeridos). 

Estes planos podem ser utilizados como base para compor seu 

quadro de horários na Realização da Matrícula (cujo passo a passo 

foi explicado anteriormente). 

OBS: Selecione o Período Curricular para exibir o plano de matrícula 

adequado a seu caso. 

Na imagem ao lado um exemplo de Plano sugerido ao curso de 

Ciência da Computação. 

Boa matrícula! 

 

 

 

 

 



6. Consulta Geral de Turmas 
SIGAA – Portal do Discente 

 

 

 

 

 

 

A consulta geral de turmas é uma ferramenta de grande utilidade 

na pesquisa por disciplinas, a gama de filtros disponíveis torna a 

busca ainda mais completa, atendendo as suas necessidades. 

Informe os dados necessários e clique em , a página com 

o resultado da pesquisa exibirá as turmas procuradas, caso seja 

possível. 

DICA 1: Marque a opção “Exibir resultado da consulta em formato 

de relatório”, para gerar a página adequada para impressão. 

DICA 2: Marque a opção “Exibir relatório de horários das turmas 

do resultado da consulta”, para gerar o resultado em forma de 

Quadro de Horários, o qual facilitará bastante em analisar as 

disciplinas disponíveis. 

 

 

 



 

 

 

 

              

 

 

 

 

Caso haja quaisquer dúvidas entrar em contato com o DAA (3194-6501, 3194-6503, 3194-6505) ou contate o NTI (3194-6722 e 3194-6583). 

 

 

Universidade Federal de Sergipe 

NTI/UFS 

 

 

 


