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1. Primeiro acesso ao SIGAA 

Atualizado em 05/02/19 10:55 (Fonte COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Preferencialmente usar o navegador Firefox ; 

• Ter um e-mail cadastrado/informado durante a matrícula  

o Caso de dúvida, procure a Seccional do Centro de Gestão Acadêmica; 

 Passo-a-passo 

• Acesse o portal do discente pelo site: http://ufgnet.ufg.br 

• Clique em "Criar Login Único". 

 

 Preencha os campos do "CPF" e "Verificação de segurança", em seguida clique em 

"Avançar->" . 

https://cga.jatai.ufg.br/
https://ufgnet.ufg.br/
https://ufgnet.ufg.br/
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/


 

 Abra o seu e-mail cadastrado durante a matrícula e procure o e-mail (na caixa de entrada, lixo 

eletrônico, span) com o título "UFG/UFGNet Solicitação de Criação Login Único" > Clique 

no link contido no corpo do e-mail para continuar a criação do seu login único. Abaixo tem um 

exemplo do e-mail: 

 

  

  

  

Preencha os campos "Login único", "Nova Senha" e "Confirme Nova Senha".  Assinale a 

opção para concordar com os termos e clique em "Avançar". 



 

Obs.: A senha deve conter símbolos, número, letras maiúsculas e minúsculas. Exemplo de senha: 

#vouparaUFG_2019. 

 Por fim, você receberá a mensagem "Seu login único foi criado com sucesso!!!" indicando que 

o cadastro foi realizado com sucesso. 

 



 

2.Tutorial para discente: acréscimo de disciplina 

Atualizado em 28/08/18 09:14. (Fonte:COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Estar logado no sistema SIGAA; 

• Estar disponível o módulo Portal do Discente ; 

• Ser aluno veterano; 

 Passo-a-passo 

Para iniciar uma solicitação de matrícula, clique no menu "Ensino > Acréscimo de Disciplinas 

> Solicitar Acréscimo": 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/


 

  

 Preencha o(s) campo(s) da turma que deseja e clique em "Buscar": 



 

  

  

  

Clique em "Selecionar Turma" para escolher a turma que deseja. 

 

 Preencha o campo "CONFIRME SEUS DADOS" e clique em "Confirmar" para finalizar a 

solicitação de acréscimo de disciplina. 



 

 

3.Tutorial solicitação de matrícula 

Atualizado em 31/07/18 16:31. (Fonte COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Estar logado no sistema SIGAA; 

• Estar disponível o módulo Portal do Discente ; 

• Ser aluno veterano; 

• Estar  no prazo estabelecido no calendário acadêmico, no tópico: “Período para o estudante veterano 

solicitar matrícula ou 

trancamento de matrícula ... na Regional Jataí.”. 

  

Passo-a-passo 

Para iniciar uma solicitação de matrícula, clique no menu "Ensino > Matrícula On-Line > 

Realizar Matrícula": 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/
https://cograd.jatai.ufg.br/up/388/o/Resolucao_CEPEC_2017_1556_CALEND%C3%81RIO_ACADEMICO.pdf?1519656478


 

  

  

  

Leia as informações para orientação e clique em "Iniciar Seleção de Turmas >>": 



 

  

  

  

Marque a(s) caixa(s) de seleção para adicionar a(s) turma(s) desejada(s) e clique "Adicionar 

Turmas". 

 

  



  

  

Verifique os "Horários das Turmas Selecionadas" e clique em "Confirmar Solicitação". 

 

  

  

  

Preencha o campo "CONFIRME SEUS DADOS" e clique em "Confirmar Solicitação de 

Matrícula" para finalizar a solicitação de matrícula. 



 

4.Tutorial  solicitação de trancamento de Matrícula 

Atualizado em 31/07/18 16:31. (Fonte COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Estar logado no sistema SIGAA; 

• Estar disponível o módulo Portal do Discente ; 

• Ser aluno veterano; 

• Estar  no prazo estabelecido no calendário acadêmico, no tópico: “Período para o estudante veterano 

solicitar matrícula ou trancamento de matrícula ... na Regional Jataí.”. 

• Estar de acordo com RGCG, no trecho:  
o "O trancamento de matrícula não poderá ocorrer por mais de 4 (quatro) semestres letivos, consecutivos ou alternados." 

  

Passo-a-passo 

  

Para iniciar uma solicitação de trancamento de matrícula , clique no menu "Ensino > 

Trancamento de Matrícula > Iniciar Solicitação de Trancamento": 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/
https://cograd.jatai.ufg.br/up/388/o/Resolucao_CEPEC_2017_1556_CALEND%C3%81RIO_ACADEMICO.pdf?1519656478
https://cograd.jatai.ufg.br/up/388/o/rgcg_2017.pdf


 

  

  

  

Leia as informações para orientação, preencha o campo "CONFIRME SEUS DADOS" e 

clique em "Confirmar solicitação": 



 

Obs.: O trancamento valerá apenas para o período letivo atual. 

  

  

  

 Observe o status da solicitação, como a imagem abaixo, e imprima/salve o comprovante 

clicando em "Imprimir Comprovante da Solicitação". 



 

5.Tutorial para cancelamento de trancamento de matrícula 

Atualizado em 31/07/18 16:44. (Fonte: COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Estar logado no sistema SIGAA; 

• Estar disponível o módulo Portal do Discente ; 

• Ser aluno veterano; 

• Estar  no prazo estabelecido no calendário acadêmico, no tópico: “Período para o estudante veterano 

solicitar matrícula ou trancamento de matrícula ... na Regional Jataí.”; 

• O aluno deve ter socilitado o trancamento de matrícula (veja o tutorial AQUI);  

o Estar antes do prazo de 5 dias corridos após a socilitação de trancamento de 

matrícula. 

  

Passo-a-passo 

  

Para iniciar o cancelamento de trancamento de matrícula , clique no menu "Ensino > 

Trancamento de Matrícula > Exibir Solicitações de Trancamento": 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/
https://cograd.jatai.ufg.br/up/388/o/Resolucao_CEPEC_2017_1556_CALEND%C3%81RIO_ACADEMICO.pdf?1519656478
https://cograd.jatai.ufg.br/p/25435-tutorial-para-discente-solicitacao-de-trancamento


 

  

  

  

Clique no ícone  "Cancelar Solicitação". 



 

  

  

Verifique a alteração no Status da solicitação escolhida. 

 

6.Tutorial para discente: cancelamento de disciplina no 

prazo estabelecido no calendário acadêmico 

Atualizado em 21/08/18 16:10. (Fonte: COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Estar logado no sistema SIGAA; 

• Estar disponível o módulo Portal do Discente ; 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/


• Ser aluno veterano; 

• Estar  no prazo estabelecido no calendário acadêmico, no tópico: “Período para o estudante veterano 

solicitar, via Portal Discente, cancelamento de componente curricular para o ... na Regional jataí.”. 

  

Passo-a-passo 

Para iniciar uma solicitação de matrícula, clique no menu "Ensino > Cancelamento de 

Disciplina > Solicitar Cancelamento": 

 

  

  

  

https://cograd.jatai.ufg.br/up/388/o/Resolucao_CEPEC_2017_1556_CALEND%C3%81RIO_ACADEMICO.pdf?1519656478


Marque a(s) caixa(s) de seleção da(s) disciplina(s) que deseja cancelar e clique em "Solicitar 

Cancelamento >>". 

 

  

  

  

Preencha o campo "CONFIRME SEUS DADOS" e clique em "Confirmar" para finalizar o 

cancelamento da matrícula na disciplina. 

 

7.Tutorial para cancelamento de disciplina fora do prazo 

estabelecido do calendário acadêmico 

Atualizado em 28/08/18 09:31. (Fonte: COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Estar logado no sistema SIGAA; 

• Estar disponível o módulo Portal do Discente ; 

• Ser aluno veterano; 

  

Passo-a-passo 

Para iniciar uma solicitação de matrícula, clique no menu "Ensino > Cancelamento de 

Disciplina > Solicitar Cancelamento": 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/


 

  

  

  

Marque a(s) caixa(s) de seleção da(s) disciplina(s) que deseja cancelar. 

 

  

  



Informe o motivo do seu cancelamento. Em seguida anexe a justificativa de cancelamento e 

clique em "Solicitar Cancelamento >>". 

 

  

  

  

Preencha o campo "CONFIRME SEUS DADOS" e clique em "Confirmar" para finalizar o 

cancelamento da matrícula na disciplina. 

 

8 Tutorial para solicitar atividades complementares 

Atualizado em 06/09/18 11:23. (Fonte: COGRAD) 

Pré-requisitos para seguir o tutorial 

• Estar logado no sistema SIGAA; 

• Estar disponível o módulo Portal do Discente ; 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/


• Possuir um certificado ou documento que comprove a atividade complementar; 

  

Passo-a-passo 

  

Para inicar uma socilitação de atividade complementar, clique no menu "Atividades 

Complementares > Enviar Solicitação de Atividade":  

  

  

  

Selecionte o tipo de atividade complementar: 

 

  

  

  

Em nosso exemplo, a atividade escolhida foi Monitoria. Preencha o tipo de atividade no campo 

"Descrição". Em seguida, no campo "Anexo", selecione o certificado ou um outro documento 

que comprove a realização da atividade complementar. 



 

  

  

Clique em "Solicitar". 

 

  

  

  

Por fim, será apresentado a mensagem que a solicitação foi realizada com sucesso. 

 

 


