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Seja bem-vindo(a)!
Este tutorial foi desenvolvido com o objetivo de apresentar as funcionalidades 
básicas do Portal Discente do novo sistema acadêmico - SIGAA
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1. Acessar Sistema Acadêmico - SIGAA

Para acessar o SIGAA, acesse o link: 
https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/public/home.jsf e após 
clique em "Entrar no Sistema", no canto superior direito 
da tela.

Em seguida, informe seu usuário e senha e clique em entrar 
e coloque seu login e senha. Se você já é aluno do IFSC com 
matrícula anterior a 2018 e acessava o portal antigo, utilize 
o mesmo login e senha. Se você esqueceu se login (usuário) 
e senha, pode recuperar clicando em: Esqueceu o login? 
Clique aqui para recuperá-lo, ou em Esqueceu a senha? 
Clique aqui para recuperá-la, conforme for o seu caso. Se 
for o seu primeiro acesso e você ainda não possuir 
cadastro no SIGAA, você deve efetuar o seu cadastro 
clicando em “Cadastre-se”.

1. 2.
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Após ter finalizado o seu cadastro, você já terá seu login e senha. Retorne para 
a tela inicial e insira seu login e senha para acessar o sistema. Para acessar 
WiFi do seu câmpus, você utilizará o mesmo login e senha.

3.
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1.1 Acessar Portal do Discente

 Na imagem a seguir você visualiza a tela inicial do 
Portal 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.

1. 2.
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2. Menu Ensino

No menu 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.
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2.1 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.
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Ao solicitar a matrícula on-line, se os 
seus dados estiverem 

desatualizados o sistema solicitará 
atualização. Faça a atualização, 

confirme e prossiga com a 
solicitação de matrícula.

O sistema terá no cabeçalho 
algumas orientações para a 

realização de sua matrícula e abaixo 
quais listará as turmas que estão 

abertas para os componentes 
curriculares do seu currículo. 

Observe o ícone que aparece ao lado 
esquerdo do nome do componente 

curricular para ver é permitida a 
matrícula ou não. Alguns 
componentes podem ser 

equivalentes com outras ou possuir 
pré-requisitos, e você poderá 

verificar quais são clicando em 
“Equivalentes” ou em 

“pré-requisitos”, ao lado direito do 
nome do componente curricular.
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Para fazer sua matrícula selecione a turma e clique em 
“Adicionar Turmas”. Em seguida o sistema mostrará as

turmas selecionadas e a grade de horários de suas aulas. 
Se estiver tudo certo confirme sua matrícula clicando em

“Confirmar Matrículas”. Do contrário, retorne a tela 
anterior para fazer a correção necessária.

Após con�rmar sua matrícula �nalize seu pedido informando 
sua data de nascimento e senha e clique em “Con�rmar

Matrícula”. Concluída sua solicitação de matrícula, veri�que no 
seu campus qual será a data de processamento das matrículas 
on-line para con�rmar se seu pedido de matrícula foi aceito ou 

se serão necessárias alterações.
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2.2 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, 

segundoRDP, 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.
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2.3 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. 
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3. Menu Pesquisa No menu 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.

Para consultar os projetos disponíveis o siste-
ma oferece diversos critérios de busca. Escolha 

a opção desejada e clique em “Buscar”.

Para veri�car seus 
plano de trabalho 

acesse “Plano de 
Trabalho” - “Meus 

planos de Trabalho”. 

Você poderá enviar e 
consultar seus relató-

rios de iniciação 
cientí�ca parciais 

e/ou �nais.
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5. Menu Extensão
No menu Extensão você poderá 

consultar ações, planos de trabalho,
 relatórios, certi�cados e declarações, 

dentre outras.

No menu inscrições on-line você poderá consultar 
inscrições On-line de Cursos e Eventos de Extensão.
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6. Menu Serviços Externos

7. Menu Bolsas

No menu Serviços Externos o discente terá acesso a alguns 
serviços disponíveis como as Normas da ABNT, o acervo 

digital, a Biblioteca do IFSC e o Portal da Capes.

Através desse menu o discente poderá consultar 
as vagas de bolsas disponíveis no IFSC.
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8. Menu Ambientes Virtuais

Nesse menu o discente 
poderá buscar comunidades 
virtuais disponíveis, solicitar 

participação ou somente 
visualizar a comunidade e 

ainda acessar as comunida-
des as quais faz parte.
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9. Menu Outros
Nesse menu o discente tem acesso a outros serviços como, por exemplo, a Coordenação 
de curso e ouvidoria.
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