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Instruções para Solicitação de Matrícula on-line

1. Acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA)
 Acesse o portal do SIGAA da UFS pelo endereço http://sigaa.ufs.br/ e
clique em Entrar no Sistema.



Em seguida informe seu usuário e senha de acesso.



Caso ainda não possua cadastro no SIGAA clique em Cadastre-se e
informe seus dados.

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

 O sistema exibirá uma nova tela com as opções de matrícula. Clique na opção
Disciplinas para iniciar o processo de matrícula.

 Em seguida o sistema apresentará a lista de turmas ofertadas para o seu curso.
Selecione a(s) turma (s) desejada (s) e clique na opção Adicionar Turmas.

 O sistema direcionará para uma nova tela com as turmas selecionadas e seus
respectivos horários. Clique no ícone caso deseje remover alguma turma
previamente adicionada ou clique no botão Confirmar Matrícula para
confirmar as turmas escolhidas.

 Antes de finalizar a matrícula verifique se tudo está correto, confirme os dados
e clique em Confirmar Matrículas.

 Após a confirmação dos dados será exibida no topo da próxima tela a
mensagem de submissão da matrícula.
 Para imprimir o comprovante da solicitação da matrícula clique em Imprimir
Comprovante.

Observação: A confirmação da matrícula depende da análise do orientador do discente ou da
coordenação do Programa.

3. Orientações de Matrícula
Para ter acesso às orientações de matrícula, o usuário deverá acessar o SIGAA
→ Portal Discente → Ensino → Matrícula on-line → Ver Orientações de
Matrícula.

 O usuário acompanhará, na tela em exibição, as análises e observações
realizadas acerca de suas solicitações de matrícula. Associada a cada
solicitação, o usuário encontrará a situação atual da solicitação e da matrícula
correspondente, havendo, no caso de orientações negativas, uma observação
específica para o componente solicitado.

4. Resultado de Processamento
Encerrado o período de matrícula, o discente terá acesso ao resultado do
processamento de matrícula. Para visualizar o resultado do processamento o
sistema exibirá o Comprovante de Solicitação de Matrícula, com as informações
acerca das solicitações.

 A página exibida será a seguinte:

