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Orientações para a matrícula de discentes via SIGAA 

 

Passo 1: O discente deve acessar o SIGAA (https://sigaa.ufpa.br) e preencher os seus dados de acesso 

(usuário e senha): 

 

 

Passo 2: Após o login, o discente deve ir ao menu Ensino > Matrícula On-Line > Realizar 

Matrícula. 

 

https://sigaa.ufpa.br/
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Passo 3: O SIGAA pode solicitar que o discente atualize os dados. Caso isso ocorra, o discente 

deve conferir os dados já cadastrados e atualizar aqueles que, porventura, tenham alterado (como 

endereço, telefone etc.). Após a conferência/atualização, o discente deve inserir sua senha de acesso 

ao SIGAA e clicar em Confirmar.  

 

 

Observação: caso não seja solicitada a atualização dos dados cadastrais, o discente pode desconsiderar os passos 3 e 

4 e consultar diretamente o passo 5 deste documento. 

Passo 4: Após atualizar os dados, o discente será redirecionado à tela inicial do SIGAA, sendo 

necessário acessa novamente o menu Ensino > Matrícula On-Line > Realizar Matrícula. 

 

Passo 5: Após ser redirecionado para tela a seguir, o discente deve clicar no botão Disciplinas.  

 

Importante: o discente não deve solicitar matrícula por meio do botão Atividades Complementares. 
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Passo 6: Após clicar no botão Disciplina, será exibida uma lista de atividades disponíveis para 

matrícula (disciplinas obrigatórias e optativas, grupos de pesquisa e seminários de pesquisa). O 

discente deve escolher, nas caixas de seleção, quais serão realizadas no semestre (as atividades 

elegidas serão assinaladas em verde). Após a seleção, ao final da lista, o discente deve clicar em 

Adicionar Turmas. 

 

 

Importante: o discente deve estar atento para selecionar o seminário de pesquisa que possui 

seu(ua) orientador(a) como professor(a) responsável. Já para as disciplinas e os grupos de 

pesquisa, é fundamental que o discente verifique com seu orientador quais são as recomendações. 

 

Passo 7: Uma vez adicionadas, o discente será redirecionado para conferência e confirmação das 

atividades que selecionou. É importante verificar se as atividades estão corretas, lendo com atenção 

o título e o nome do(a) professor(a) responsável. Caso esteja tudo adequado, o discente deve clicar 

em Confirmar Matrículas. Caso haja necessidade de ajustes, é possível remover turmas, clicando 

no ícone de lixeira , ou retornar para a lista completa, clicando em Ver as turmas do programa. 
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Passo 8: Por fim, o aluno será direcionado a uma tela que solicitará a confirmação de um dado 

pessoal (no exemplo abaixo, foi a data de nascimento, mas podem ser outros) e a senha de acesso ao 

SIGAA. Após preencher os itens, o discente deve clicar em Confirmar Matrículas. 

 

Importante: neste momento, além das atividades selecionadas, serão apresentadas atividades de 

semestres anteriores que, porventura, não foram finalizadas no Sistema. Portanto, o discente não 

deve ser preocupar com atividades anteriores, mas deve conferir, novamente, se as atividades do 

semestre que iniciará constam na lista, como no exemplo acima. 

 

Passo 9: Pronto! A solicitação de matrícula foi feita e já é possível emitir seu comprovante. Agora é  

só aguardar a anuência do(a) orientador(a) e deferimento pela Secretaria do PPGECM. 

 

 

Passo extra: Para a efetivação da matrícula, é obrigatório o envio do Relatório Semestral para a 

Secretaria (ppgecm@ufpa.br) – o documento deve estar devidamente preenchido e assinado pelo 

discente e orientador(a). O modelo de relatório e outras informações sobre o período de matrícula 

estão disponíveis no nosso site: https://ppgecm.propesp.ufpa.br/index.php/br/academico/matricula. 
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