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abra o SIGAA no seu navegador. 

faça o login e tenha acesso à 

tela principal.

no menu superior, clique na 

aba ensino. 
em seguida, conduza o cursor 

até a opção matrícula on-line.
clique em realizar matrícula. 



clique no botão iniciar 
seleção de turmas.
a tela seguinte (2) apresentará 

opções de seleção.

mas vamos com calma, 

existem muitos caminhos 

possíveis.

Iniciar seleção de turmas
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nesse ponto, é muito im-
portante que você confira 
o significado de cada 
ícone na legenda. 

ao clicar, você será redirecionado para uma nova 
tela, tendo acesso a novas formas de busca.

coloque o mouse sobre o ícone, para 
mais detalhes referentes ao dia e horário.

especial atenção ao ícone 
em destaque: sua chance 
de conseguir vaga na 
turma reservada ao seu 
curso é muito maior.

?clique no quadrado para sele-
cionar a turma pretendida.



clicando no botão buscar 
turmas abertas (1), você 

será redirecionado para uma 

nova tela (2), com tópicos 

de pesquisa. 

não é preciso preencher 

todos os campos para realizar 

a busca, como demonstrado 

no exemplo. 
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o resultado da sua pesquisa 

será exibido.

nesse ponto, será necessário 

prestar bastante atenção aos 

requisitos para a vaga.



para ver detalhes da turma, 

clique no ícone que precede o 

espaço de seleção. 

ciente dos requisitos, confirme 

a solicitação clicando no botão 

Adicionar turmas
selecionadas.

Adicionar turmas selecionadas
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você será redirecionado 
para esta tela.
aqui, você pode clicar 
em um dos botões que 
permite o acesso a 
novas possibilidades de 
escolha. 

este quadro mostra quais matérias você já selecionou para 
compor a sua grade horária.
clicando no nome da disciplina, você verá os detalhes da turma.

caso tenha mudado de ideia, 
aperte na lixeira para excluir a 
solicitação da disciplina.



você pode continuar buscando 

disciplinas clicando no botão 

indicado (1).

selecione as turmas e, em se-

guida, conclua a ação 

apertando o botão adicionar 
turmas selecionadas.

Adicionar turmas selecionadas
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depois de selecionar as disci-

plinas de interesse, confira o 

quadro de horários.

certificando-se de que está 

tudo certo, aperte o botão 

confirmar matrícula na parte 

superior da página.

QUADRO DE HORÁRIOS 

Confirmar
matrículas



chegamos à última etapa!
você só precisa preencher os 

campos e confirmar a matrícula.

caso queira conferir os deta-

lhes das turmas que você es-

colheu, é so clicar no nome da 

disciplina.

nesse ponto, ainda dá tempo 

de conferir quantidade de 

vagas, pré-requisitos e demais 

fatores que podem ser deci-

sivos para conseguir a vaga.  

as informações a serem fornecidas para a 
confirmação podem variar. 
o importante é preencher os campos 
solicitados e clicar em confirmar matrícula

data de nascimento:
senha:

08/09/1994

********
Confirmar Matrículas




