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Informações importantes:

• Caso haja dados cadastrais incorretos, solicite imediatamente à sua secretaria acadêmica a 
retificação. Os contatos das secretarias estão abaixo.

• A pré-inscrição (1ª fase) tem o objetivo de projetar a demanda do quadrimestre. A solicitação de 
inscrição (2ª fase) permite a escolha prévia dos CCs a partir de uma lista com docentes e 
ementas definidas. A confirmação de inscrição (3ª fase) é a fase onde a lista de CCs se torna 
definitiva, e ainda permite alterações ao discente, como a remoção de CC selecionado nas fases 
anteriores ou solicitação em CC que ainda tenha vaga disponível.

• Nas turmas em que o número de solicitações exceder o de vagas ofertadas, serão aplicados, 
para classificação os seguintes critérios: 
• Comprovação de trabalho remunerado com incompatibilidade de horários;
• Comprovação de residência no município da oferta do componente;
• Coeficiente de rendimento;
• Turno de matrícula na UFSB;
• Tempo para integralização curricular, sendo a prioridade para o estudante com maior 

integralização.

• Lembre-se que o período de ajustes presenciais é destinado para os casos extraordinários, 
quando o/a estudante não obtiver êxito nas fases regulares.

• Atente para o fato de que a nomenclatura do processo de inscrição no SIGAA possui o nome de 
matrícula, como em outras universidades. Em atualização futura esperamos retificar estes 
dados.

Dúvidas, procure sua Secretaria Acadêmica:

Itabuna - Campus Jorge Amado:
Tel.: 73 3212-9428
ihac.cja@gmail.com / ihac.cja@ufsb.edu.br 

Teixeira de Freitas - Campus Paulo Freire:
Tel.: 3292-5834 / 73 3291-2089
setoracademicoufsb@gmail.com / ihac.cpf@ufsb.edu.br

Porto Seguro - Campus Sosígenes Costa:
Tel.: 73 3288-8400
ufsbacademica@gmail.com / ihac.csc@ufsb.edu.br 

mailto:ihac.cja@gmail.com
mailto:ihac.cja@ufsb.edu.br
mailto:setoracademicoufsb@gmail.com
mailto:ihac.cpf@ufsb.edu.br
mailto:ufsbacademica@gmail.com
mailto:ihac.csc@ufsb.edu.br


1ª FASE: PRÉ-INSCRIÇÃO

1. Acesse http://sig.ufsb.edu.br e faça seu login no SIGAA. Caso você não lembre seu login ou 
senha, envie um e-mail para sua secretaria acadêmica solicitando essas informações. Uma 
vez no Portal Discente, clique no menu Ensino > Matrícula On-Line > Realizar Matrícula.

OBS: Será exibido uma tela solicitando o preenchimento de informações adicionais referentes ao 
seu cadastro, como a tela abaixo. Campos marcados com uma estrela azul são de preenchimento 
obrigatório: endereço, e-mail, renda familiar e quantidade de membros do grupo familiar. 

ATENÇÃO: para verificação de segurança, o sistema solicitará um dado pessoal e senha de 
acesso ao SIGAA. No exemplo abaixo, o sistema pede a identidade (o número do RG) e a senha. 
Outras vezes, o sistema poderá solicitar a data de nascimento e senha. O número de seu RG 
está escrito nesta mesma página (circulado em verde). Confira se o RG digitado é igual ao 
cadastrado no sistema. 

Caso perceba dados incorretos no seu cadastro, solicite a correção à sua secretaria acadêmica.

http://sig.ufsb.edu.br


 



2. Selecione os componentes curriculares nos quais deseja se inscrever e clique no final da 
página em "Adicionar turmas selecionadas”.



3. Serão exibidos os componentes que você marcou e seu quadro de horários. Se tudo estiver 
correto, basta clicar em “Confirmar matrículas”. Caso você queria alterar sua seleção de 
componentes, é nesta tela que fará isso. Para apagar um componente, utilize o ícone da lixeira à 
direita do componente. Para listar novamente as turmas abertas, clique em “Ver as turmas da estr. 
curricular”, e então repita o passo nº 2. 

IMPORTANTE: sempre após a seleção de componentes, deve-se clicar em “Confirmar 
matrículas”. Caso não o faça, sua seleção não será salva.



3.1. Antes de confirmar, é IMPORTANTE verificar o número de solicitações já feitas para essa 
turma, pois acontece de uma turma ter uma procura além de seu limite, ao passo que uma outra 
turma no mesmo horário não tem procura alguma. Para ver as solicitações feitas, clique no 
número da turma.

3.2. Para verificar a ementa, área/cultura de um CC, clique no código do CC e uma nova janela 
com estas informações será exibida. 



4. Confirme seus dados (RG e senha, como no exemplo abaixo) e clique em “Confirmar 
matrículas”.



5. Uma mensagem de confirmação de solicitação de matrícula será exibida, e você poderá 
imprimir a solicitação. É importante salientar que o processo de inscrição ainda não acabou, e o 
estudante deverá acessar o SIGAA no período informado para a 2ª fase de inscrição em 
componentes curriculares.

2ª FASE: SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO

1. Nesta etapa, você deve acessar novamente o SIGAA e utilizar o mesmo passo-a-passo da 
fase de pré-inscrição: clique em Ensino > Matrícula On-Line > Realizar Matrícula.

2. Na tela de seleção de componentes, você verá os componentes selecionados na pré-
inscrição. Você poderá remover e adicionar outros componentes ou mudar de turmas, 
lembrando que a Resolução 07/2016 estabelece como limite o máximo de 8 componentes. 
Ademais, perceba que algumas turmas ofertadas na fase de pré-inscrição poderão ter sido 
removidas.

3. Ao final desta fase, será feito o processamento das solicitações no SIGAA, e você saberá 
quais solicitações foram deferidas e quais foram indeferidas (por excesso de solicitações).



3ª FASE: CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

1. Nesta etapa, você deve acessar novamente o SIGAA utilizando o mesmo passo-a-passo da 
fase de pré-inscrição: clique em Ensino > Matrícula On-Line > Realizar Matrícula. 

2. Você poderá verificar quais de suas solicitações foram deferidas e quais foram indeferidas na 
fase anterior. Você poderá ainda remover CCs e solicitar inscrição em outros que ainda 
tenham vagas disponíveis.


