estudantes: demonstração do “passo a passo”
para realização de matrículas no sigaa
No calendário acadêmico da UnB, os(as) estudantes verificarão que existem três
ocasiões para efetuarem suas matrículas em componentes curriculares. São elas:
Matrícula, Rematrícula e Matrícula Extraordinária.
Nos períodos de “Matrícula” e de “Rematrícula”, eles podem solicitar por disciplinas/turmas de seu interesse no SIGAA e aguardar o processamento de acordo
com as regras de prioridades definidas pelo CEPE. Já no período de “Matrícula
Extraordinária”, os pedidos são processados imediatamente após a confirmação
da operação no sistema e organizados pela ordem de chegada.
Com o SIGAA, aumenta-se a autonomia dos(as) estudantes com relação às matrículas, já que é preciso estar mais atento ao fluxo da estrutura curricular do curso.
Por conta disso, os prints a seguir mostram como o(a) estudante pode consultar a
estrutura curricular de seu curso no SIGAA, bem como visualizar em seu histórico
quais componentes curriculares foram cursados e/ou permanecem pendentes.

Módulo/Portal do Discente: Ensino > Emitir Histórico

No histórico, o(a) estudante também pode verificar quais componentes Optativos e
de Módulo Livre (Eletivos) já cursou.

.

Módulo/Portal do Discente: Ensino > Consultas Gerais > Concultar Estrutura
Curricular (faça a busca pelo curso de seu interesse em estruturas curriculares
ativas). Clique na lupa à direita da estrutura curricular relativa ao ano/periodo de
seu ingresso na UnB:

Ao clicar na lupa, a estrutura curricular poderá ser consultada e o(a) estudante

poderá visualizar o fluxo de componentes curriculares em cada semestre do seu
curso, bem como o elenco de Optativas que integram o Projeto Pedagógico do Curso.

O(A) estudante pode consultar os dados gerais do componente curricular clicando
no seu código e, assim, verificar os pré-requisitos, correquisitos e equivalências,
por exemplo:

como realizar matrícula no sigaa
período de matrícula e rematrícula
Módulo/Portal do Discente: Ensino > Matrícula On-Line > Realizar Matrícula

Ao clicar em “Realizar Matrícula'' serão apresentadas as “Instruções de Matrícula”.
Após a leitura das instruções, o(a) estudante poderá clicar em “Iniciar seleção de
turmas”.

Iniciar seleção de turmas

Após clicar em “Iniciar seleção de turmas”, a tela seguinte mostrará a aba de
“Ajuda para matrícula on-line” e três opções para busca de turmas abertas, a
saber: “Ver as turmas da estrutura curricular”, “Ver equivalentes a estrutura curricular” e “Buscar turmas abertas”.

Ao clicar na aba “Ajuda para matrícula on-line”, o(a) estudante poderá visualizar as
orientações sobre como encontrar as turmas para matrícula, como visualizar as
turmas selecionadas e como confirmar as solicitações de matrículas.

Nas abas “Ver as turmas da estrutura curricular” e “Ver equivalentes a estrutura
curricular”, o sistema apresentará o elenco de disciplinas e turmas ainda não
cursadas pelo(a) estudante.

Após visualizar o elenco de turmas a partir da aba de seu interesse, o(a) estudante
poderá clicar na caixa seletora ao lado da turma que deseja solicitar matrícula. No
lado direito da linha onde há o nome da disciplina, ele pode clicar em “Equivalentes” ou “Pré-requisitos”, se for o caso, para visualizar esses dados. Se houver
legenda posicionada no lado esquerdo da turma, o(a) estudante poderá passar o
cursor do mouse no ícone para visualizar as indicações/informações disponíveis,
como, por exemplo:
.
É permitida a matrícula nesse componente;
Não é permitida a matrícula nesse componente;
Não é permitida a matrícula nessa turma, reservada
para matrizes curriculares específicas;
Ver detalhes da turma;
A turma possui reservas para seu curso.

Já na aba “Buscar turmas abertas” é necessário indicar um ou mais critérios de
busca. É nesta aba que a comunidade discente poderá solicitar matrículas como
“Módulo Livre”. No exemplo a seguir, filtrou-se a busca pela Unidade Responsável.

Após visualizar o elenco de turmas a partir do(s) critério(s) de busca informado(s),
o(a) estudante pode clicar na caixa seletora ao lado da turma que deseja solicitar
matrícula. Se houver legenda posicionada no lado esquerdo da turma, ele poderá
passar o cursor do mouse no ícone para visualizar as indicações/informações
disponíveis, como:
Ver detalhes da turma;
A turma possui reservas para seu curso;
Não é permitida a matrícula nessa turma.

Em cada opção de tela de busca (“Ver as turmas da estrutura curricular”, “Ver
equivalentes a estrutura curricular” ou “Buscar turmas abertas”) o(a) estudante
precisa selecionar as turmas de seu interesse, rolar até o limite inferior da página e
clicar em “Adicionar turmas selecionadas”, como no exemplo a seguir.

A próxima tela é a de confirmação de matrícula. O(A) estudante precisa conferir as
turmas selecionadas e os seus horários. Depois da conferência, ele deve clicar em
“Confirmar Matrículas” (canto superior direito).

Confirmar
matrículas

O Sistema mostrará a tela final de confirmação de matrícula e o(a) estudante precisará informar alguns dados para confirmar a operação, podendo ser: Data de Nascimento, CPF, Senha etc.

Após inserir os dados requeridos, é preciso apertar em “Confirmar Matrículas”.
O(A) estudante poderá incluir ou excluir turmas quantas vezes julgar necessário
durante o período em que é permitido solicitar matrículas em turmas.

Atenção: Nos períodos de "Matrícula" e "Rematrícula", o sistema processará as
solicitações dos(as) estudantes considerando as regras institucionais sobre as
prioridades. Até a data final dos períodos de matrícula e rematrícula on-line, é
permitida a alteração das turmas selecionadas, adicionando outras turmas ou
removendo aquelas previamente escolhidas.

período de matrícula extraordinária
Módulo/Portal do Discente: Ensino > Matrícula On-Line > Realizar Matrícula Extraordinária

Ao clicar em “Realizar Matrícula Extraordinária”, a próxima tela apresentará as
instruções/orientações para a matrícula e informa:
Estudante,
A “Matrícula Extraordinária” tem a finalidade de preencher as vagas remanescentes nas turmas ofertadas para o período letivo atual e estende-se de 12/07/2021 a
16/07/2021.

Lembre-se que, assim como na matrícula regular, a escolha das turmas está sujeita às regras institucionais, tais como a verificação de pré-requisitos e correquisitos,
as matrículas em componentes equivalentes, bem como o choque de horários com
as turmas já matriculadas.
Atenção para algumas particularidades da “Matrícula Extraordinária”:
1. Você pode apenas adicionar novas matrículas. Não é possível excluir ou
cancelar turmas onde já estiver matriculado.

2. Só é possível tentar a realização de matricula em 01 (uma) turma de cada
vez. Isto exclui a possibilidade de requerer matrícula em componentes curriculares que sejam mutuamente correquisitos (um é correquisito do outro e
vice-versa).
3. O processamento da matrícula ocorrerá imediatamente após sua confirmação da escolha da turma. Uma vez matriculado(a), você não poderá desistir de cursar o componente curricular, a não ser que efetue um trancamento,
posteriormente.
4. O critério para a ocupação das vagas é a ordem de chegada, ou seja,
quem confirmar primeiro a escolha da turma, ocupará a vaga. Mas alerta-se
que: ao confirmar a escolha da turma, o(a) estudante deve conferir no seu
histórico se a matrícula foi efetivada, pois existe a possibilidade, mesmo que
pequena, de que outra pessoa esteja efetuando um procedimento similar ao
mesmo tempo e tenha confirmado a escolha na mesma turma instantes antes
de sua confirmação e, por isso, ocupe a vaga primeiro.
5. Como o preenchimento das vagas remanescentes é por ordem de chegada, tanto as prioridades quanto as reservas por curso não são levadas em
conta na “Matrícula Extraordinária”.

Após a leitura, o(a) estudante poderá iniciar a busca por turmas com vagas remanescentes. É nesta aba que a comunidade discente encontrará as turmas abertas
com vagas remanescentes de qualquer Unidade ofertante da UnB. Nesta tela, é
necessário indicar um ou mais critérios de busca e clicar em “Buscar”, como no
exemplo a seguir:

Da lista de resultados, o(a) estudante poderá selecionar a turma desejada clicando no ícone correspondente

matrí. Ao clicar na turma, a tela de confirmação da matrí

cula aparecerá. Nesta tela, será preciso confirmar os dados requeridos e clicar em
“Confirmar Matrícula”:

