ACESSO AO PORTAL DO DISCENTE
NO NOVO SISTEMA ACADÊMICO – SIGAA

Este tutorial foi desenvolvido com o objetivo de orientar o acesso e apresentar as
funcionalidades básicas do Portal Discente do novo sistema acadêmico – SIGAA

Sumário
Sistema Acadêmico - SIGAA..........................................................................................................2
Página Inicial do SIGAA.................................................................................................................2
Acesso de Usuários Cadastrados no Portal do Aluno......................................................................3
Recuperação de Login e de Senha...................................................................................................3
Primeiro Acesso e Cadastro.............................................................................................................4
Acesso ao Portal do Discente...........................................................................................................5
Ensino..............................................................................................................................................6
Ensino - Rematrículas On-line.........................................................................................................7
Ensino - Cancelamento de Matrícula em Componente Curricular..................................................8
Ensino - Trancamento de Matrícula.................................................................................................9
Pesquisa.........................................................................................................................................10
Extensão.........................................................................................................................................11

Sistema Acadêmico - SIGAA
A partir de 2018, todos os processos acadêmicos do IFSC serão registrados através do novo
sistema acadêmico – SIGAA, adquirido junto à UFRN e adaptado para a realidade e os cursos do
IFSC.
O novo sistema acadêmico trará diversas mudanças para a vida acadêmica dos estudantes e
para as atividades cotidianas dos professores e servidores da instituição.
Uma das principais mudanças para os docentes ocorrerá no acesso ao Portal do Discente,
ferramenta que será utilizada para realizar rematrículas online, acompanhamento de atividades de
ensino, pesquisa e extensão, entre outras funções a serem implantadas futuramente.

Página Inicial do SIGAA
Para acessar o SIGAA, use o link: https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/public/home.jsf e clique em
"ENTRAR NO SISTEMA", no canto superior direito da tela.

Acesso de Usuários Cadastrados no Portal do Aluno
Se você já possuía cadastro no antigo Portal do Aluno, pode usar o mesmo login e senha para
acessar o novo Sistema Acadêmico.

Recuperação de Login e de Senha
Caso não se recorde do login e/ou da senha, clique na opção para recuperá-los.
Se não for possível recuperá-los por não ter acesso ao e-mail cadastrado para recuperação, solicite
que a Secretaria Acadêmica atualize seu cadastro no SIGAA com seu e-mail particular.

Primeiro Acesso e Cadastro
Se for o seu primeiro acesso e você ainda não possuir cadastro no SIGAA, você deve efetuar o seu
cadastro clicando em "Cadastre-se".

Preencha todos os dados conforme solicitado. Para que o sistema valide seu cadastro, insira seus
dados iguais aos fornecidos no momento de sua matrícula.

Após ter finalizado o seu cadastro, você já terá seu login e senha. Retorne para a tela inicial e insira
os dados para acessar o sistema. Para acessar WiFi do câmpus, você utilizará os mesmos dados.

Acesso ao Portal do Discente
Para acessar o Portal do Discente, após fazer o login no SIGAA, clique em Portal do Discente, no
lado direito e superior da tela.

No Portal do Discente você poderá acompanhar e efetuar diversas atividades relacionadas ao ensino
(por exemplo, acessar as turmas nas quais está matriculado, atividades cadastradas pelos docentes,
etc..), pesquisa, extensão, ambientes virtuais, dentre outras que apresentaremos na sequência.

Ensino
Na aba Ensino, você terá diversas opções como consulta ao boletim, histórico escolar, efetuar
rematrícula on-line, realizar o trancamento da matrícula, consultar diversas informações referentes
ao curso, turmas, calendário, dentre outras. As opções podem variar dependendo do curso no qual
está matriculado, ou seja, para alguns tipos de cursos, de acordo com o Regulamento didático
pedagógico - RDP, os discentes terão mais ou menos opções de ações a realizar via Portal. Por
exemplo, a rematrícula on-line, que trataremos em outro item.

Ensino - Rematrículas On-line
No Portal discente você realiza a sua rematrícula, verifica as possíveis orientações de matrícula, o
resultado do processamento da matrícula e o seu Plano de matrículas. Para isso basta clicar em
"Matrícula On-Line", escolher sua opção e seguir os passos solicitados pelo sistema. A matrícula
online está prevista no regulamento didático pedagógico para discentes dos cursos de graduação,
técnicos subsequentes e alguns cursos concomitantes. Os discentes matriculados nesse tipo e oferta
de curso deverão efetuar sua rematrícula no portal discente, no período estabelecido no calendário
acadêmico de seu câmpus.

Ensino - Cancelamento de Matrícula em Componente Curricular
Para efetuar o cancelamento da matrícula em componente curricular, você deve clicar em
"Cancelamento de Componente Curricular" e escolher a opção cancelar. Lembrando que, segundo
RDP, não é possível efetuar o cancelamento de todos os componentes curriculares ao mesmo tempo,
sendo necessário estar matriculado em no mínimo um (1). Se desejar efetuar o cancelamento de
todos os componentes curriculares deverá optar em Trancar ou cancelar a matrícula.

Ensino - Trancamento de Matrícula
Para solicitar o trancamento da matrícula, você deverá clicar em "Trancamento de Matrícula" e
escolher a opção "Iniciar Solicitações de Trancamento Regular", preencher o dados solicitados e
seguir as orientações informadas pelo sistema. Antes de preencher os dados, consulte o
Regulamento Didático Pedagógico - RDP para saber o prazo máximo de trancamento permitido em
seu curso.

Pesquisa
Na aba de pesquisa, você poderá consultar projetos de pesquisa aos quais está vinculado, consultar
seus planos de trabalho, enviar e consultar relatórios de iniciação científica, dentre outras

Extensão
Na aba extensão você poderá consultar ações, planos de trabalho, relatórios, certificados e
declarações, dentre outras.

