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Informações: 

• A pré-inscrição tem como objetivo projetar a demanda por Componentes Curriculares do 
quadrimestre. 

• Todo o processo de inscrição ocorrerá no SIGAA. 

• As etapas são independentes entre si, o que quer dizer que, caso o discente não realize a pré- 
inscrição ainda poderá realizar a inscrição em CCs. É importante que o discente acompanhe os 
momentos de inscrição e divulgação dos resultados. 

• Nas turmas em que o número de solicitações exceder o de vagas ofertadas, as solicitações 
serão ordenadas considerando os seguintes fatores:

• Reserva de vagas por curso;
• O rendimento acadêmico nos CCs que o estudante obteve êxito ao longo do curso;
• O percentual da carga horária da estrutura curricular em que o estudante obteve aprovação.
• São excluídos do cálculo os CCs trancados, cancelados, reprovados, aproveitados, 

incorporado e dispensados.  

• O período de ajuste on line permite que os estudantes que ainda não preencheram sua grade 
semanal possam visualizar quais componentes ainda possuem vaga. Nesta etapa, ao selecionar 
um CC e confirmar a inscrição, automaticamente o aluno estará inscrito. Não há processamento 
nem ordem de classificação. A ordem é a de chegada.

• Cancelamentos de CCs solicitados dentro dos primeiros 15 dias de aula não serão registrados 
no histórico, e deverão ser realizados na secretaria acadêmica.

• O número máximo de CCs por período letivo são oito (08).

• Para orientação, os discentes devem procurar os coordenadores de curso e secretarias 
acadêmicas.

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

Etapa Período 

Pré-inscrição 14 e 15 de março

Resultado da pré-inscrição 17 de março

Inscrição 21 e 22 de março

Resultado da Inscrição 24 de março

Ajuste On Line 03 e 04 de abril



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

Teixeira de Freitas - Campus Paulo Freire:
Tel.: 73 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
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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 realizar a pré-inscrição e clique 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”. 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.



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



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

 



AJUSTE ONLINE

1. Nesta etapa, você deve acessar novamente o SIGAA e clicar em Ensino > Matrícula On-Line > 
Realizar Matrícula Extraordinária.



2.  No campo Unidade Responsável selecione seu IHAC e clique em Buscar.

3.  A lista de CCs com vagas disponíveis aparecerá na tela. Para selecionar um CC, clique no 
ícone verde à direita.



4.  Para finalizar, basta confirmar os dados pessoais na tela seguinte e clicar em Confirmar 
Matrícula.


