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1. OBJETIVO 

Descrever o procedimento utilizado pelo PPGGECON para realizar as matrículas para admissão de 

alunos regulares. 

 

2. RESPONSABILIDADE 

Ao candidato aprovado ou discente, cabe a apresentação correta dos documentos solicitados e no 

seu devido prazo à secretaria do programa. 

 

A secretaria do Programa é responsável por receber os documentos/cópias e realizar a autenticação, 

arquivamento e cadastro nos sistemas SIGAA e Plataforma Sucupira. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Regulamento do PPGGECON 

4. APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se aos candidatos aprovados em seleção para alunos regulares, aos 

discentes já matriculados e à secretaria. 

5. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS  

Serão utilizados para realização das matrículas para alunos regulares computador, impressora, rede 

de internet, SIGAA e Plataforma Sucupira. 

 

6. PROCEDIMENTO  

6.1. MATRÍCULA DE ALUNOS RECÉM-APROVADOS 

6.1.1. O procedimento inicia-se após a publicação do resultado final da seleção no site do 

programa; 

 

6.1.2. A secretaria envia e-mail aos aprovados, conforme o disponível no anexo, informando o 

período e os horários disponibilizados para a matrícula e os documentos a serem 

apresentados no ato da matrícula (descritos no edital, exceto os documentos de 

comprovação curricular), assim como o passo a passo para cadastrarem o Login Único 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/142/o/Resolucao_CEPEC_2018_1624.pdf
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no portal UFGNet e as informações gerais sobre acesso, funcionalidades e matrícula no 

SIGAA e cadastro de email institucional; 

6.1.3. Dentro do período de matrículas os candidatos deverão apresentar os documentos 

originais e respectivas cópias juntamente com o formulário “Requerimento de matrícula” 

(disponível no sítio do programa); 

6.1.4. Após a apresentação dos documentos originais, a secretaria realizará a autenticação 

das cópias e em seguida irá arquivá-las; 

6.1.5. Finalizado o prazo para realização das matrículas, a secretaria iniciará o cadastramento 

dos novos discentes no SIGAA e na Plataforma Sucupira, para que os possibilitem a 

acessar o SIGAA e todas as suas funcionalidades. 

6.1.6. Passo a passo para cadastro dos novos discentes no SIGAA: 

 

6.1.6.1. Clicar na aba “Aluno”; “Cadastro”; e Cadastrar novo discente”: 

 

6.1.6.2. Inserir o CPF do novo discente a ser cadastrado: 
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6.1.6.3. Preencher os dados do discente conforme as documentações disponíveis 

nos arquivos digitais e clicar em “Próximo Passo”: 

 

 

 

 

  



 

 

MATRÍCULA DE 

ALUNOS REGULARES 

Código: POP_03 

Revisão: 00 

Página: 1 de 9 

Data: 08/12/2021 

Arquivo: POP_03_00.docx 

Aprovação: Márcia Maria dos Anjos Mascarenha Rubrica:  

 

POP_03_00.docx 

6.1.6.4. Inserir os dados restantes,  conforme imagem abaixo e clicar em “Confirmar”: 

 

 
 

6.1.7. Passo a passo para cadastro dos novos discentes na Plataforma Sucupira: 

6.1.7.1. Clicar em Coordenador: 

6.1.7.2.  Clicar no ícone discente: 
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6.1.7.3. Clicar em cadastrar novo discente: 

 

6.1.7.4. Preencher os campos com os dados do discente: 
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6.1.7.5. Adicionar orientador (se já houver um definido) e clicar em cadastrar: 

 

6.2. MATRÍCULA DOS DISCENTES VETERANOS 

6.2.1.  A secretaria envia um e-mail aos discentes informando as datas limite para envio dos 

relatórios e inscrição em disciplinas, conforme o e-mail padrão presente nos anexos; 

6.2.2. A secretaria registra, na planilha “Controle e Processos SEI” disponível no drive do 

programa, os discentes que cumpriram com o envio do Relatório Semestral”; 

6.2.3. Após a entrega do Relatório Semestral, referente ao semestre anterior, o discente 

solicita a inscrição em disciplinas pelo sistema SIGAA; 

6.2.4. Findo o prazo para inscrição em disciplinas, conforme o calendário acadêmico, a 

secretaria realiza a verificação e o aceite das disciplinas solicitadas pelos discentes no 

SIGAA, sendo vedado o aceite de disciplinas para discentes que não cumprirem com o 

envio do Relatório Semestral, conforme os passos abaixo: 

6.2.4.1. Clicar em aluno > “Analisar matrículas de alunos do seu programa”; 
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6.2.4.2. Escolher o discente e clicar na seta verde conforme imagem abaixo: 

 

6.2.4.3. Caso seja aceita a inscrição, selecionar o ícone “matricular” ao lado de cada 

disciplina/atividade, caso não seja aceita, selecionar o ícone “cancelar” e 

preencher a caixa de texto com a justificativa: 
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7. FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

7.1. NOVOS DISCENTES 

Secretaria Discente

Divulgação do Resultado 
Final da Seleção

Cadastra os discentes no 
SIGAA e na Plataforma 

Sucupira

Apresentação da 
documentação original e 

cópias

FIM

Envia e-mail padrão para 
os novos discentes

 

 

7.2. DISCENTES VETERANOS 

Secretaria Discentes

Envia e-mail padrão para 
os discentes

Entrega o Relatório 
Semestral e se inscreve 

em disciplinas/
atividades no SIGAA

FIM
Registra no controle de 
entrega de Relatórios e 

aceita as respectivas 
matrículas no SIGAA
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8. ANEXOS 

Relatorio_Semestral_de_Acompanhamento_Discente 

GECON_-_REQUERIMENTO_MATRÍCULA_2018_1_V1 

MODELOS DE EMAILS 

9. QUADRO DE ALTERAÇÕES 

 

Item Resumo das alterações Data 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 

 


