Informações sobre o Módulo de Graduação do Novo Sistema Acadêmico – SIGAA.

Com a implantação do módulo de graduação do novo sistema acadêmico,
SIGAA, os alunos passarão a solicitar suas próprias matrículas por meio da
matrícula on-line. Com isso, os discentes terão um controle maior da sua vida
acadêmica. A primeira matrícula on-line no novo sistema acontecerá de 10/07 a
16/07, sendo obrigatória somente para os alunos dos cursos intensivos, ou
seja, aqueles que têm oferta nos períodos 1 (janeiro a fevereiro) e 3 (julho a
agosto). Todos os alunos devem realizar matrícula on-line, com exceção dos
alunos ingressantes (calouros e primeiro ano de MOBIN e MOBEX).
Autocadastro
Para realizar a matrícula on-line, primeiramente o aluno deve realizar o seu
autocadastro (caso ainda não tenha feito). Para isso, basta clicar no item
demarcado na Figura 1.

Figura 1

Em seguida, o sistema exibe a tela da Figura 2, na qual o discente deve
preencher os seus dados e criar um usuário de acesso. Atenção: todos os
números de matrícula foram alterados. É possível saber o novo número de
matrícula na própria página de autocadastro (Figura 2): basta inserir o número
de matrícula antigo no campo destacado e clicar em "Buscar" e o sistema
preencherá o campo "Matrícula" com o novo número. Então, é só prosseguir
com o cadastro e criar o login e a senha. Se o sistema informar que há algum
problema com os dados do discente, este deve entrar em contato com a sua
coordenação para verificação.
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Figura 2

Matrícula on-line
O processo de matrícula é simples. Dentro do período estipulado no calendário
acadêmico, os alunos devem acessar o seu Portal do Discente e entrar na
funcionalidade de matrícula on-line, através do menu Ensino >> Matrícula
online >> Realizar Matrícula (Figura 3).

Figura 3

Primeiramente o sistema solicitará atualização dos dados de cadastro do aluno,
para assim manter as informações mais atuais. Após a atualização, o sistema
exibe algumas informações sobre a matrícula. A tela seguinte (Figura 4) exibe
as turmas disponíveis para o aluno solicitar matrícula, de acordo com o definido
no regulamento da UFPA.
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Figura 4

O aluno só vai visualizar as turmas de componentes curriculares (disciplinas ou
módulos) que estiver apto a cursar, seguindo as regras do regime acadêmico
do curso (seriado ou por atividades). Após terminar a seleção de turmas você
deve clicar em “Adicionar turmas” e na tela seguinte, confirmar a solicitação de
matricula (Figura 5). 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.

Figura 5
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Durante todo o período de matrícula, o aluno poderá voltar e alterar suas
solicitações, sempre de acordo com o regulamento da Universidade. Vale
ressaltar que o aluno ainda não estará matriculado nas turmas selecionadas
enquanto o processamento ainda não tiver sido executado, tanto que no
comprovante de solicitação, o status das solicitações aparecerá como
“AGUARDANDO PROCESSAMENTO”. O processamento será executado na
data definida no calendário, e somente após essa rotina é que o aluno receberá
as matrículas as quais tem direito.
Por fim, é importante lembrar que o regulamento da UFPA prevê que se um
aluno não realizar matrícula no seu período regular ele deve ser trancado. O
trancamento será realizado após o fim de todos os períodos de matrícula e
processamento. Portanto, é de extrema importância que os alunos realizem a
matrícula on-line o quanto antes.

Clique aqui e acesse o link do módulo de graduação do novo sistema
acadêmico, SIGAA.

