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Informações gerais

O Sigaa (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), é a plataforma online adotada pela 

instituição para a realização de atividades rotineiras. Ele é utilizado tanto por alunos, quanto por 

funcionários técnicos, professores e coordenadores, sendo adaptado para as necessidades de cada um 

destes usuários.

Esta apresentação tem por intuito apresentar o sistema aos alunos ingressantes, para que estes possam 

entender melhor sua interface de utilização, além de saber o que pode ser feito através dele, bem como 

os procedimentos de realização para as tarefas mais comuns.  



Conteúdo da apresentação

● Primeiro acesso;

● Visão geral;

● Realização de matrículas;

● Emissão de documentos (Horários, Declaração e Histórico);

● Solicitações específicas (Pesquisa, Extensão, Monitoria e Bolsas);

● Biblioteca (Cadastro e utilização da biblioteca virtual).



1. Primeiro acesso

O aluno deve acessar o SIGAA 

através do endereço:

 sigaa.ufpb.br

A seguinte página será exibida ->

Nela o aluno deve clicar no link 

“Entrar no sistema”, no canto 

superior direito.

http://sigaa.ufpb.br


1. Primeiro acesso

Em seguida, clique no link indicado 

pela seta vermelha para seguir para a 

página de cadastro.

Importante: este processo é 

OBRIGATÓRIO para que o aluno 

possa utilizar o sistema, e sua 

realização deve ser feita pelo próprio 

estudante.



Preencha corretamente os campos indicados.

O E-mail informado deve ser válido e ativo, pois todas as 
comunicações enviadas ao corpo discente são direcionadas 
para o endereço informado neste cadastro.

Atenção ao criar seu login e senha, pois são estes os dados que 

serão utilizados para acesso. Certifique-se de escolher de 

forma que não se esqueça e que assegure a segurança de suas 

informações.

Ao término do preenchimento, clique em “Cadastrar”. Caso 

todas as informações sejam validadas, o sistema irá confirmar 

seu cadastro e o redirecionará para a tela de login (mesma da 

imagem anterior).

1. Primeiro acesso



1. Primeiro acesso

Preencha os dados de acesso e proceda 

com o login no sistema clicando no botão 

“Entrar”.

Observação: Caso o aluno já possua 

vínculo com a instituição e tenha se 

cadastrado no Sigaa utilizando este 

vínculo, o sistema não irá admitir uma 

nova inscrição. Neste caso, deve-se 

entrar com as credenciais escolhidas 

anteriormente e, após, será exibida uma 

tela para seleção de qual vínculo o 

usuário deseja utilizar na sua seção.



2. Visão geral
Feito o login, a próxima página deve ser similar à 

exibida ao lado (Portal do Aluno), variando de 

acordo com o andamento das atividades do aluno. 

Nela, identificam-se os principais campos de 

utilização do sistema.

A parte superior agrupa os menus, que concentram 

sub menus flutuantes de acordo com o tipo de 

seleção.

A parte central exibe as atividades acadêmicas em 
curso, incluindo as disciplinas, atividades e notícias.

O lado direito reúne as informações acadêmicas e 
pessoais do estudante, tais como nome e foto, 

percentual de integralização e calendário do 

período.



3. Realização de matrículas

Segundo o regimento da universidade, as matrículas ocorrem em três fases, sendo elas:

Matrícula, rematrícula e matrícula extraordinária, nesta ordem.

Cada uma destas fases é intercalada com uma fase de processamento, na qual o sistema determina quais 

solicitações serão deferidas (aceitas), ou indeferidas (recusadas). Os critérios de deferimento serão 

explicados mais adiante. 

Estas acontecem em um prazo definido e divulgado no calendário acadêmico. É de responsabilidade total 
do estudante cumprir com os prazos estipulados, bem como a seleção dos componentes curriculares 
que deseja cursar.

No caso de alunos ingressantes, as matrículas são realizadas pelas coordenações em todos os 

componentes curriculares do primeiro período dos respectivos cursos. Uma vez que os ingressantes 

avançam para o período seguinte, passam a seguir as mesmas regras já mencionadas.



3. Realização de matrículas

Para que o estudante possa realizar suas 

matrículas, ele deve seguir no Sigaa para a 

seguinte página ->

Ensino > Matrícula On-line > Realizar 
matrícula.

Caso os dados cadastrais do estudante 

estejam desatualizados ou ainda não 

preenchidos, o sistema irá solicitar a revisão 

destes antes de avançar para a tela de 

seleção de disciplinas.

Observação: o acesso a esta página só é 
liberado durante o período de matrículas.



3. Realização de matrículas
O painel de seleção de disciplinas é similar ao 

exibido nas imagens ao lado. Nele o aluno seleciona 

os componentes que deve/deseja cursar.

Atenção para a indicação de níveis. Eles 

correspondem aos períodos do curso. Por exemplo, 

o nível dois corresponde ao segundo período.

No caso de alunos blocados (aptos a cursar todas as 

disciplinas do período), basta selecionar o nível, 

assim todas as disciplinas alocadas nele serão 

selecionadas. Neste caso deve-se certificar de que 

disciplinas com mais de uma turma ofertadas foram 

selecionadas corretamente.

É possível também selecionar manualmente cada 

componente desejado.



3. Realização de matrículas
Após concluir a seleção das disciplinas, siga até o final 

da página e clique no botão “Adicionar turmas”.

O sistema irá então analisar as solicitações e exibirá 

mensagens de confirmação ou de erro de seleção. 

Atente-se, pois choques de horário ou não 

cumprimento de pré-requisitos podem gerar erros de 

seleção.

Na tela seguinte, após conferir se todas as solicitações 

estão corretas, clique em “Confirmar matrículas”. 

ESTE PASSO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE, 
POIS NÃO FAZÊ-LO FAZ COM QUE TODO O 
PROCESSO SEJA PERDIDO E DEVA SER REFEITO. O 
PROCESSO SÓ É CONCLUÍDO APÓS ESTA 
CONFIRMAÇÃO.

 



3. Realização de matrículas

Quanto aos critérios levados em conta durante o 

processamento, o funcionamento é o seguinte:

Como o número de vagas para cada disciplina é 

limitado, o sistema gera uma fila com todos os alunos 

solicitantes, ordenando-os segundo critérios de 

prioridade. São eles: ->

Para mais detalhes, confira o vídeo institucional 

produzido pela Pró-Reitoria de Graduação:

Processo de matrícula - UFPB

https://youtu.be/pnz10zncbCg


4. Emissão de documentos

Um dos principais objetivos do sistema é prover autonomia para 

os usuários. Assim, é possível gerar documentação oficial por meio 

dele, sem necessidade de recorrer aos funcionários.

Entre os documentos mais comuns estão declaração de vínculo, 
histórico e atestado de matrícula (inclui horários). 

Todos são gerados com código de verificação digital, que confere 

validade legal como documento emitido pela instituição.

O processo é simples, e após selecionar o documento desejado ele 

é gerado em forma de arquivo .PDF, que pode ser imprimido 

facilmente.

Confira na imagem ao lado como emiti-los. ->



5. Solicitações específicas

Para pleitear vagas em projetos ou programas oferecidos pela instituição, as inscrições também devem ser 

feitas através do sistema.

Cada processo possui um prazo determinado para inscrições, e a área do sistema correspondente só fica 
disponível para acesso durante este prazo.

Confira nas imagens a seguir como realizar as solicitações mais comuns.

Observação: Cada programa demanda um formulário digital de inscrição específico para preenchimento. 

Pode demandar também o envio de documentos em anexo.



5. Solicitações específicas



6. Biblioteca
Para poder efetuar empréstimos nas 

Bibliotecas Central e Setoriais, o aluno deve 

realizar um cadastro específico via SIGAA. 

Confira na imagem onde realizá-lo.

É possível também buscar títulos específicos 

para saber se há disponibilidade para 

empréstimo. É indicado o local onde o livro está 

alocado, a quantidade disponível e o código de 

catalogação.

O sistema dispõe também de uma biblioteca 

virtual alocada em três bases digitais com 

centenas de títulos disponíveis para leitura em 

qualquer dispositivo.



6. Biblioteca

Os conteúdos de ciências humanas e afins são alocados na base digital intitulada “Minha Biblioteca”.

Acessando-a por meio do SIGAA, só é necessário confirmar alguns dados antes de poder utilizar o serviço.


