
eUFS Aluno

Objetivo

Este manual tem como objetivo ensinar e auxiliar o discente no uso do 
aplicativo para smartphone eUFS Aluno. A aplicação permite que os 
discentes da graduação, pós-graduação e CODAP da UFS tenham acesso 
à consultas de informações disponíveis no Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Tópicos

1. Login e Seleção de Vínculos

2. Menu de Opções

3. Tela de Horários

4. Módulo de Notícias

5. Módulo de Atividades > tarefas

5.1. Módulo de Atividades > avaliações

6. Turmas

6.1 Tópicos e faltas

7. Tela do Pergamum

8. Tela de Perfil

8.1 Perfil – tema claro

8.2 Perfil – seleção de vínculo

9. Sobre
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1. Login e seleção de vínculos

eUFS Aluno

Para ter acesso ao aplicativo, o 
discente deve ter vínculo ativo ou 
concluído. E o login deve ser 
efetuado com o usuário e senha do 
SIGAA. 

OBS: discentes que não confirmaram 
matrícula não são considerados 
ativos.

Ao realizar o login, caso o 
usuário possua mais de um 
vínculo discente, a aplicação 
exibirá uma janela para que 
escolha qual vínculo deseja 
utilizar. 

Apenas os vínculos “Ativos” e 
“Concluídos” aparecem nessa 
seleção.



2. Menu de opções

eUFS Aluno

O menu lateral lista os links 
com os módulos presentes 
no aplicativo: Horários, 
Notícias, Atividades, Turmas, 
Restaurante, Pergamum, 
Perfil e informações sobre o 
aplicativo no “Sobre o 
eUFS”.



3. Horários

eUFS Aluno

O discente tem acesso aos 
horários e as respectivas 
salas de aula das disciplinas 
em que se encontra 
matriculado.



4. Notícias

eUFS Aluno

Possibilita que o discente leia as 
notícias cadastradas pelos 
docentes nas disciplinas do 
período, podendo baixar 
eventuais arquivos cadastrados.



5. Atividades > Tarefas

eUFS Aluno

O discente visualiza 
todas as tarefas 
cadastradas pelo 
professor da turma.

Ainda na tela de 
Tarefas, clicando no 
item indicado, o 
discente será 
direcionado para a 
tela de “avaliações”.



5.1 Atividades > Avaliações

eUFS Aluno

O discente tem 
acesso à datas e 
horários das próximas 
avaliações de suas 
turmas, cadastradas 
pelo docente.



6. Turmas

eUFS Aluno

Nesta tela o discente pode 
consultar o histórico de 
turmas, verificar o número 
de faltas, sua média, situação 
nas disciplinas e todas as 
notas cadastradas pelos 
docentes.

Ao clicar em uma turma, uma
janela de seleção será 
exibida, nela o discente 
poderá escolher visualizar 
“Tópicos de aula” ou “Faltas”.



6.1 Turmas > Tópicos e faltas

eUFS Aluno

Em “Tópico de aula”, o 
discente visualiza as 
informações e arquivos 
cadastrados pelo docente 
para cada aula. Também é 
possível efetuar o download 
dos arquivos.

Já em “Faltas”, o discente 
visualiza seu total de faltas 
cadastradas pelo docente, o 
máximo permitido, as datas 
e a quantidade para cada dia 
em que faltou.



7. Pergamum

eUFS Aluno

Nesta tela, o usuário terá 
acesso às funções 
relacionadas à Biblioteca, 
como renovação, consulta 
ao acervo, reservas, entre
outros.



8. Perfil

eUFS Aluno

Botão para alternar o tema 
da aplicação entre claro e 
escuro.

Na tela de “Perfil” são 
exibidas informações sobre 
o discente como nome, 
matrícula, nome do curso, 
índices acadêmicos e o 
status atual na instituição.

O botão “Trocar Vínculo”
aparece para os usuários
que possuem mais de um
vínculo, assim como no
login. Ao clicar, a aplicação
exibirá uma janela para
que o usuário escolha qual
vínculo deseja utilizar.



8.1 Perfil – tema claro

eUFS Aluno



8.2 Perfil – seleção de vínculo

eUFS Aluno

Apenas os vínculos
“Ativos” e “Concluídos”
aparecem nessa seleção.



9. Sobre

eUFS Aluno

A tela “Sobre o eUFS”
apresenta detalhes do 
aplicativo e links com 
informações para 
contato, redes sociais e 
avaliação nas lojas.
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