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Para acessar o sistema, o discente ingressante deve, em primeiro 
lugar, gerar uma senha no SIGAA. Para isso, entrar no site da UFRB 
(http//ufrb.edu.br) e clicar no link SIG:

Clicar no “Acesso” do SIGAA

PRIMEIRO ACESSO AO SIGAA  
ALUNO INGRESSANTE

Clicar em “Entrar no sistema”:
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Na página inicial do SIGAA, clicar no link “clique aqui para criar uma 
nova”:

Preencher as informações solicitadas. O discente deve observar se o 
e-mail que vai aparecer depois está correto, uma vez que o sistema irá 
enviar a senha para o e-mail que está cadastrado no SIGAA (cadastro 
do aluno). Caso não seja o e-mail do aluno, solicitar ao NUAC que 
corrija seu cadastro (links no final deste tutorial):
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Após receber a senha no seu e-mail, o discente deve retornar à tela 
inicial do SIGAA para fazer o login no sistema. O usuário é sempre o 
número de matrícula, precedido da letra a (minúsculo):
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agora acesso ao Portal do Discente:07

PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA WEB 
SEMESTRE SUPLEMENTAR 2020.3
ALUNOS DA GRADUAÇÃO
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No período de 08 a 10/09/2020, os alunos da graduação que desejarem 
participar do semestre suplementar da UFRB devem acessar o Portal 
do Discente para solicitar sua matrícula. Alunos ingressantes no 
semestre 2020.1 também poderão participar desta matrícula WEB.

Na aba “Ensino” do Portal, clicar em “matrícula on-line”, depois em 
“realizar matrícula”: 
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Para a consulta e seleção das turmas, há estas opções disponíveis:

•    Opção Ver as Turmas da Estr. Curricular (ou “ver equivalentes”): 
aqui serão listadas todas as turmas abertas para componentes do 
currículo do discente ou seus equivalentes:

•   Opção Buscar Turmas abertas: aqui o aluno poderá fazer a busca 
por nome ou código do componente e selecionar qualquer turma aber-
ta. Para discentes cujos cursos estão em processo de reformulação, 
caso não visualizem na opção “ver turmas da estr. curricular”, suge-
rimos que utilizem esta ferramenta para selecionar as disciplinas:
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O aluno deverá selecionar as turmas que deseja e depois clicar em 
“Adicionar turmas selecionadas”. Lembrando que, para disciplinas que 
tem turma prática e teórica em separado, o aluno deve marcar as duas 
turmas, do contrário o sistema não aceitará a solicitação:

O discente poderá solicitar até três disciplinas para matrícula (Reso-
lução CONAC nº19/2020). Note-se que os componentes que tem turma 
prática e teórica em separado contam como uma só disciplina.

Após conferir as turmas selecionadas, clicar em “Confirmar sele-
ção”. Caso queira, antes de confirmar, o discente poderá excluir 
algum componente clicando no ícone da lixeira (à direita). Pode tam-
bém adicionar outras disciplinas clicando nas opções de seleção de 
turma:
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Após finalizar a seleção, o discente deve imprimir o comprovante de 
solicitação de matrícula:

No período da 1ª etapa (08 a 10/09), o discente poderá a qualquer 
momento acessar o Portal para fazer alterações na sua solicitação 
(excluir/incluir disciplinas), seguindo os mesmos passos descritos até 
aqui. Sempre lembrando de imprimir o comprovante no final do procedi-
mento.

Ressaltamos que essa primeira etapa consiste na solicitação de matrí-
cula. Portanto, no comprovante constará as turmas como “aguardan-
do processamento”. O sistema acadêmico irá processar as matrículas 
no dia 11/09/2020. A confirmação estará sujeita a análise das priori-
dades listadas na Nota Técnica – SURRAC nº 001/2020 (item 3.7).

A partir do dia 12/09/2020 o aluno deve voltar a acessar o Portal do 
Discente, para ver se as turmas solicitadas foram ou não deferidas
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Caso não tenha conseguido se matricular nas três disciplinas, poderá, 
se quiser, participar da 2ª etapa da matrícula (ajuste de matrícula). 
Será apenas no dia 14/09/2020 e nesta etapa, assim que selecionar as 
turmas e confirmar, já estará matriculado na disciplina, dependendo 
apenas de haver vagas na turma. Para essa etapa, deve acessar o link 
“realizar matrícula extraordinária” no Portal Discente:

Só há opção de seleção através da busca por nome ou código do compo-
nente. Clicar na bolinha verde (à direita) para selecionar a turma:

Depois clicar em “confirmar matrícula”. Ressaltamos que, nesta 
etapa, não é possível excluir disciplinas. Então o discente deve estar 
atento se selecionou a turma correta antes de confirmar, pois a 
matrícula é efetivada de imediato.
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Lembrando, mais uma vez, que cada aluno só poderá se matricular em 
até três disciplinas (contando com as que já conseguiu na 1ª etapa).

Depois poderá retornar para tentar matrícula em outra turma ou 
finalizar o procedimento, imprimindo o comprovante de matrícula.
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E-mail dos Núcleos Acadêmicos (NUACs):
CAHL: nuac@cahl.ufrb.edu.br
CCAAB: nugteac@ccaab.ufrb.edu.br
CCS: nugteac@ccs.ufrb.edu.br
CECULT: nugteac@cecult.ufrb.edu.br
CETEC: academico@cetec.ufrb.edu.br
CETENS: nugteac@cetens.ufrb.edu.br
CFP:apoio.nugteac@cfp.ufrb.edu.br

Núcleo de Registros e Apoio Acadêmico da SURRAC:
 registros@surrac.ufrb.edu.br
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