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SIGAA

 O SIGAA é o novo sistema acadêmico da UFPA que está gradualmente substituindo o SIE. É ele que irá reger toda a área 

fim da Universidade, incluindo todos os níveis de ensino, desde o infantil até a pós-graduação. Atualmente os módulos Stricto 

Sensu (relativo a mestrado  e  doutorado) e Técnico estão em funcionamento na UFPA. Em 2014 será a vez da Graduação.

 Todas as informações existentes no SIE serão migradas para o SIGAA, de forma que, quando você, discente, acessar o 

sistema, poderá acompanhar toda a sua vida acadêmica na Universidade, incluindo imprimir documentos (como por exemplo, 

histórico e comprovante de matrícula) e realizar sua (solicitação) de matrícula. Este pequeno manual visa orientar o seu primeiro 

acesso fazer uma introdução ao processo de matrícula online do SIGAA.

 Para acessar o SIGAA basta acessar o link para os sistemas SIG presente no portal da UFPA (destacado na Figura1) e em 

seguida selecionar o sistema SIGAA (destacado na Figura 2).

Figura 1. Acesso ao SIGAA via página da UFPA.

 Será exibida então a página pública do SIGAA através da qual se entra no sistema, conforme destacado na 

Figura 3.

Figura 3. Acesso ao SIGAA.

 Após terminar a seleção de turmas você deve clicar em “Adicionar turmas” e na tela seguinte, confirmar a 
solicitação de matricula (Figura 8). Por questões de segurança o sistema pedirá que você confirme alguns dados e em 
seguida você poderá imprimir o seu comprovante de solicitação de matrícula.

 IMPORTANTE: você faz apenas a solicitação de matrícula e só estará efetivamente matriculado nas turmas 

quando o sistema rodar o processamento, funcionalidade que define quais matrículas cada discente tem direito seguindo 

as regras definidas pelo regulamento da UFPA.
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Figura 2. Acesso ao SIGAA via página da UFPA.

Figura 8. Confirmar solicitação de matricula.



Auto	cadastro

 Em seguida a tela de login é exibida (Figura 4). Para ter acesso ao sistema é necessário primeiro realizar o 
auto cadastro (link destacado na Figura 4).

 Atenção: todos os números de matrícula foram alterados! Você pode saber seu novo número de matrícula na 
própria página de auto cadastro (Figura 5): basta inserir o número de matrícula antigo no campo destacado e clicar em 
"Buscar" que o sistema preencherá o campo "Matrícula" com o seu novo número. Então é só prosseguir com o 
cadastro e criar seu login e senha.

Figura 4. Login no SIGAA.

Figura 5. Tela de Auto cadastro

 OBS: Se houver algum problema com seus dados, entre em contato com a sua coordenação.

Matrícula

 Uma das maiores diferenças do SIGAA é a matrícula: ela será online, ou seja, você mesmo fará suas 
solicitações de matrícula!  Para usar a funcionalidade de matrícula, basta acessar o menu Ensino >> Matrícula on-
line >> Realizar Matrícula (Figura 6).

 Atenção: alunos ingressantes não fazem matrícula online! Se você é calouro, sua matrícula será feita pela 
coordenação do seu curso. A partir do período seguinte a matrícula online será liberada para você.

Figura 6. Tela de matricula online.

Figura 7. Seleção de turmas.

 Você só vai visualizar as turmas de componentes curriculares (disciplinas ou módulos) que você estiver apto 

a cursar, seguindo as regras do regime acadêmico do seu curso (seriado ou por atividades). 

 A tela seguinte exibe uma série de instruções. Após lê-las, clique em “Iniciar Seleção de Turmas” e o sistema 
exibirá a tela com as componentes curriculares disponíveis para você solicitar matrícula (Figura 7).
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