PROCEDIMENTO PARA MATRÍCULA EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO SIGAA
1 – Entre no SIGAA.
2 – No Menu Ensino, clique na opção Matrícula Online, Realizar Matrícula (Figura 1).

Figura 1

OBSERVAÇÃO: Caso apareça tela solicitando atualização de dados, verifique as informações

apresentadas e alterar o que for necessário, digite CPF e senha do SIGAA ao final da página para
salvar as alterações e inicie novamente, clicando no menu Ensino, opção Matrícula Online,
Realizar Matrícula.
3 – Clique na opção Atividades Complementares (Figura 2).

Figura 2

4 – Selecione na listagem as atividades realizadas a partir do código de identificação (Figura 3).
É possível selecionar vários códigos de uma só vez.
OBSERVAÇÃO: Quando cadastradas no SIGAA, as atividades complementares recebem códigos
de identificação, assim como ocorre com as disciplinas. As atividades e seus respectivos códigos
estão apresentadas na tabela do Relatório de Atividades Complementares, que deve ser
utilizado como base para a realização da matrícula no SIGAA.
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Figura 3

5 – Ao concluir o procedimento, clique no botão Confirmar que fica no final da página (Figura
4).

Figura 4

6 – A tela apresentada na Figura 5 surgirá com a confirmação da matrícula nas atividades
selecionadas.
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Figura 5

7 - Para verificar o andamento da solicitação de matrícula, clique no menu Ensino , opção
Matrícula Online, Ver Orientações de Matrícula (Figura 6).

Figura 6

8 - Verifique na tela as solicitações de matrícula realizadas e o andamento de cada uma delas
(Figura 7).

Figura 7
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9 - Caso tenha cometido algum erro durante a solicitação de matrícula nas atividades e precise
fazer alterações, basta entrar novamente no menu de solicitação de matrícula e excluir o item
desejado, clicando no ícone da lixeira (Figura 8).

Figura 8

10 - Observe que os códigos já selecionados ficam indisponíveis, evitando a duplicidade de
matrícula em atividades já realizadas. (Figura 9)

Figura 9

11 – Em caso de dúvida, leia as instruções sobre atividades complementares no site do ppgacv,
no menu programa, regulamentos e normas.
NORMAS INTERNAS - ATIVIDADES COMPLEMENTARES PPGACV

12 – O formulário do Relatório de Atividades Complementares está disponível no site do
programa
https://culturavisual.fav.ufg.br/p/6213-formularios
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