
Olá Alunos(as) Veteranos do Instituto de Ciências Biológicas!  

Seguem abaixo INFORMES GERAIS SOBRE AS MATRÍCULAS 2021/1:  

LEIAM COM MUITA ATENÇÃO TODO O INFORME! Abraços!  

 

 

 

1º PASSO 

2º Passo 



 

 

Agora vamos seguir os passos para 

 efetivar a Matrícula On-line no SIGAA: 

3º Passo 

4º Passo 



 

Ao Clicar em “Realizar Matrícula”, vc. Será direcionado(a) a atualizar seus dados do SIGAA:  

É Muito importante esta atualização!  

 

 Muito Importante a Leitura “Informações sobre a Matrícula” 

Nome do Discente / Aluno 

Foto do 

Discente 
Dados do Aluno, a qualquer 

momento podem ser 

atualizados 

Nº Matrícula Aluno 

Aqui estão seus ÍNDICES:           

TI: Tx. Integralização;               

TA: Tx. Aprovação;             

MGA/MRA (Médias do Aluno);   

P: Prioridade (é o seu Índice 

de Concorrência na Matrícula) 

 

Clique Aqui p/ Realizar MATRÍCULA ONLINE 



 

 

 

 Depois será disponibilizada a Tela com as disciplinas disponíveis para você Solicitar: 

Observe que Componente Curricular é sinônimo de Disciplina.  

Aqui vai aparecer seu NOME, I.P. e 

Histórico, caso queira consultá-lo 

Aqui vão 

aparecer as 

Turmas 

disponíveis 

p/ você 

Solicitar 

Matrícula 

Muita Atenção a essas Legendas 

Explicativas 



 

 Veja que são disponibilizados:  

 Seta Amarela: Período que pertence a Disciplina/Componente Curricular (Este período 

é informado de acordo com o PPC do Curso - Matriz Curricular disponibilidada pela 

Coordenação do Curso) 

 Seta Vermelha: Código e Nome da Disciplina / Componente Curricular 

 Seta Laranja: Turma ou Sub-Turma (muitas vezes os Componentes têm 1 Turma 

Teórica e 2 ou mais Práticas - Muita atenção na hora de solicitar as Turmas.  

 Seta Verde: Nome do Professor (às vezes um mesmo Componente possui 2 ou mais 

professores).  

 Seta Azul: Código do Horário de cada Disciplina (Esses códigos sempre aparecerão 

ALFANUMÉRICOS). Tem uma tabela no final deste INFORME que ajuda como Ler este 

Código.  

 Seta Cinza: Local onde serão ministrada as Aulas - Centro de Aulas (A - B - C ou D) ou 

outro local (lembrando que neste semestre 2021/1 a maioria dos Componentes serão 

ministrados de forma Remota, como foram 2020/2). 

 

Será nesta tela que você vai escolher as Turmas que deseja cursar, de acordo com o 

seu planejamento, e procurando sempre seguir o PPC / Matriz Curricular do seu curso: 

Período da Disciplina (conf. PPC do Curso) 

Turma (ou sub-turma) da Disciplina  Nome do Professor (ou 

professores) da Turma 

Código dos Horários da Turma (ver abaixo 

como ler esses códigos) Final do INFORME 

Lo
cal d

as A
u

las 

Código e Nome 

da Disciplina / 

Componente 

Curricular 



 

 Neste caso do exemplo acima, aparecem as informações da Turma IPT0121:  

 Período da Disciplina: 2019/1 

 Período Letivo em que ocorrerá o Componente: todo o período em que as aula vão 

acontecer (pode ser que este intervalo seja diferente do Período Letivo Oficial) 

 Carga Horária: 80 hs.  

 O Local e o Horário: O Horário vem no Código Alfanumérico 

 Quantidade de Vagas: 15 vagas na Sub-turma 

 A quantidade de Solicitações já realizada no período de Matrícula (é atualizado a todo 

o momento durante a realização da matrícula) 

 Professores (Nome dos Professores que estão vinculados a esta Turma do 

Componente) 

 Vagas Reservadas (aqui você consegue ver para quais cursos ela está sendo 

OFERTADA; bem como as Equivalências (para quais os cursos estão disponibilizados 

esta disciplina).  

Como Solicitar ?  

Você vai clicar no Quadrado correspondente à Turma do Componente Curricular que vc. 

deseja Cursar. 

No exemplo abaixo foi escolhido (clicado) na Turma B01 do Componente ICB0094 - Métodos 

Analíticos em Biomedicina. (Seta Amarela) 

Após o Clique da turma escolhida, logo abaixo clique em Adicionar Turma (Seta Vermelha) 

Caso queira visualizar Informações 

sobre a Turma, clique na LUPA, 

disponível antes de cada ÍCONE na 

frente da Turma que deseja a 

informação. É disponibilizado a 

tela em branco a seguir 



 

E assim você continua escolhendo TODAS AS TURMAS que planejou e/ou deseja cursar no 

semestre que está Solicitando Matrícula 

 

Se ocorrer algum PROBLEMA ou AVISO, o SIGAA vai lhe avisar:  

 Em Vermelho vão aparecer as observações de ERRO ou INCONSISTÊNCIA (como 

Choque de Horários ou outros problemas, como no exemplo acima (em vermelho). 

 E em Verde vão aparecer as CONFIRMAÇÕES das Solicitações Realizadas, como no 

exemplo acima (em verde) 

 FICAR SEMPRE ATENTO A TODAS ESSAS OBSERVAÇÕES E AVISOS 

 



Vão aparecer também as informações sobre as Turmas que foram selecionadas, conforme se 

vê no exemplo abaixo:  

Assim, você tem o controle de toda a situação durante o período de matrícula, que geralmente 

ocorre em 07 dias úteis (as do próximo semestre serão entre 29 Junho e 06 Julho).  

 

 Atenção: 

 Para FINALIZAR a Sua Matrícula é IMPORTANTE Confirmar a Solicitação, como 

indicado na SETA VERMELHA 

 Muito Cuidado para NÃO “Sair sem salvar” – Se você fizer isso, perderá as 

solicitações ou alterações realizadas desde a última vez que entrou na Tela de 

Matrícula 

 Durante todo o período de matrícula (dentro dos dias autorizados para acesso) você 

poderá Adicionar ou Remover Turmas, de acordo com o seu planejamento e/ou de 

acordo com a sua posição no ranking das vagas de cada turma (situação indicada pelo 

Índice de Prioridade - IP) 

 Pode ser feito também a Busca por NÚCLEOS LIVRES, como indicado na SETA VERDE 

 Para Remoção de uma Turma, clique na Lixeira, conforme indicado na SETA LARANJA 

 Sempre lembrando que, ao final de quaquer alteração, clicar no Botão” Confirmar 

Solicitação” 

MUITO CUIDADO ! ! !  

Confirmação de Solicitação 



 

Outra funcionalidade da Tela de Matrícula é a possibilidade de procurar por Turmas de seu 

interesse. Turmas estas de outros Cursos ou de Outras Unidades Acadêmicas; ofertadas como 

NÚCLEO LIVRE. Veja o exemplo abaixo: 

 

O aluno(a) pesquisou uma disciplina do Prof. José Daniel, da Unidade Acadêmica IPTSP 

(Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública). Ele clicou em * Nome do Docente (digitando 

corretamente o nome do professor) e depois clicou em *Unidade Responsável (IPTSP). Tem 

que clicar e procurar o Nome da Unidade (Depois clicar em *Buscar).  A resposta obtida pela 

pesquisa foi IPT0004 - Astrobiologia (o aluno pode consultar e ver se há vagas como N.L. na 

turma). É importante que fique clicado apenas os os objetos de busca, deixando os outros 

quadrados sem cliques. 



 Para que a Solicitação do Aluno(a) (ao efetivar a Solicitação de Matrícula) seja 

REGISTRADA COM SUCESSO, há a necessidade da Confirmação, momento em que é 

solicitado a Senha Pessoal do Aluno(a) no SIGAA. Veja Abaixo:  

 

 Lembrando novamente! ! !: Para que a Solicitação do Aluno (a) (ao efetivar a 

Solicitação de Matrícula) seja REGISTRADA COM SUCESSO, há a necessidade da 

Confirmação, momento em que é solicitado a Senha Pessoal do Aluno(a) no SIGAA. 

Veja: 

 

Depois de CONFIRMADA A SUA SOLICITAÇÃO, o SIGAA informará que a Matrícula foi 

Submetida com Sucesso!, conforme Seta Verde Abaixo:  

Informação Importante: Aqui são 

informados o Período de 

Matrícula (que será entre 29/06  

e 06/07 2021). O Processamento 

das Matrículas será entre 07 e 09 

JULHO  2021. Lembrando que vc. 

está fazendo uma Solicitação de 

Matrícula (A efetivação da 

mesma somente após o 

processamento.) 

 

Para CONFIRMAÇÃO, aqui será solicitado o 

seu CPF e/ou Data Nascimento e depois a 

sua Senha Pessoal. 

Depois é só CONFIRMAR A SUA SOLICITAÇÃO!  



 

 ATENÇÃO!: 

 O SIGAA VAI emitir uma SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA C/ O Nº, conforme SETA 

VERMELHA ACIMA 

 É Muito Importante a Imprimir ou Salvar este Comprovante de Solicitação de 

Matrícula, caso haja alguma dúvida ou reclamação posterior!  

 Após fazer a Confirmação, o Comprovante é idêntico ao que segue Abaixo:  

 

Comprovante de Solicitação de Matrícula:  

Não deixe de imprimi-lo ou Salvá-lo no seu Computador 

 

Comprovante de            

Solicitação de Matrícula 

Imprimir             

ou                   

Salvar 

A todo o momento 

leia as 

INFORMAÇÕES 

IMPORTANTES que 

o SIGAA 

disponibiliza 



 

 

Nº do Comprovante de 

Solicitação 

Relação das 

Turmas 

Selecionadas 

pelo Aluno 

na  

Solicitação de 

Matrícula 

Posição 

Atual do 

Aluno 

na 

Turma 

 

Informação de 

que as disciplinas 

estão em 

Processamento  



 

 Muito IMPORTANTE ! ! ! ! : 

 Para conferir as Disciplinas em que conseguiu vagas, acesse, após a data de 

processamento - dia 09 Julho 2021 - no Portal Discente (Aba Comprovante de 

Matrícula), as disciplinas em que está matriculado(a).  

 Para TRANCAR MATRÍCULA NO PERÍODO DE MATRÍCULA: Após a efetivação 

da Atualização do seu Cadastro no SIGAA, ao Invés de Solicitar Turmas vc. 

Solicita Trancamento do 1º Semestre 2021. 

 Caso tenha se matriculado, e durante o período das aulas queira trancar matrícula, 

vc. terá uma 2ª oportunidade de Trancamento: a Data Limite para Trancamento é dia 

08 de Setembro 2021 - Vá no SIGAA e clique na Aba Trancar Matrícula. Após o dia 08 

de Setembro somente via Processo SEI. 

 LEMBRANDO ! ! ! : 

 Existem mais 2 Oportunidades de solicitar disciplinas:  

 Na 1ª Etapa de Acréscimo de Disciplinas - (entre 12 e 14 de JULHO);  

 Na 2ª Etapa de Acréscimo de Disciplinas - (entre 19 e 20 de JULHO).  

 Entre 12 de JULHO e 21 de JULHO você pode Solicitar o Cancelamento de Disciplinas, 

também pelo SIGAA (após o dia 21 de JULHO as solicitações de cancelamento 

somente serão aceitas de acordo com a normas do R.G.C.G, art. 64; e serão 

analisadas pelo Coordenador do Curso).  

 Mantenha sempre os seus Dados Cadastrais Atualizados no SIGAA, principalmente 

TELEFONE e E-MAIL INSTITUCIONAL! 

 

Aqui também 

vão estar 

disponíveis os 

horários reais 

das disciplinas 

solicitadas 



 CONSULTE O CALENDÁRIO /CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS, disponível logo abaixo!  

 Na 1ª Etapa da Matrícula, faça em um Computador, de preferência em um 

Navegador “Google Crhome” ou “Mozilla Firefox”. 

 Muitas Informações são disponibilizadas nos Grupos whatsapp dos Alunos do seu 

Curso: Caso não esteja nesses grupos, peça a alguém da Coordenação para lhe 

adicionar. 

 

Seguem abaixo a Expressão dos Horários ALFANUMÉRICOS, 

 que aparecem no SIGAA: 

 



 

Veja abaixo o Cronograma dos Eventos relacionados com 

 as Matrículas dos Veteranos 2021/1 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Boa Matrícula e Bom Semestre a  

Todos os Alunos do ICB!  



 


