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Este manual tem por objetivo apresentar ao docente do Instituto Federal de Alagoas o 

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Você irá aprender como criar 

seu usuário e senha e ter uma visão geral das principais funcionalidades do Portal do Docente. 

1. REALIZANDO O AUTOCADASTRO 
Quando um docente ingressa no Instituto Federal de Alagoas, ele precisa criar um 

usuário e uma senha para ter acesso ao SIGAA, sistema pelo qual irá realizar suas atividades 

acadêmicas. O procedimento é bastante simples, e deve ser realizado por você mesmo. É 

aconselhável que você somente faça o cadastro após o seu primeiro contracheque. 

O primeiro passo é acessar o endereço https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa e clicar no link 

Cadastre-se para professor. 

 

Figura 1: Tela inicial dos sistemas SIG 

Uma tela com um formulário será aberta, e todos os dados a seguir precisam ser 

informados. 

 

Figura 2: Formulário de autocadastro do SIGAA 

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa
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• Matrícula SIAPE: é fornecida inicialmente pela Coordenação de Gestão de Pessoas do 

seu campus. Também pode ser consultada no Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE); 

• Situação: selecionar Ativo; 

• Nome Completo: seu nome completo conforme documentação; 

• CPF: somente os 11 dígitos numéricos. O traço e os pontos serão preenchidos 

automaticamente; 

• Data de Nascimento: sua data de nascimento conforme documentação; 

• Sexo: Masculino ou Feminino; 

• Login: você deve criar uma sequência de letras e/ou números. Ponto e hífen são aceitos. 

O login é único no sistema, então você será informado se ele já estiver sendo usado por 

outro usuário. Neste caso, será necessário criar outro. 

• Senha: pode combinar letras e números para criar sua senha. Ela deve conter, no 

mínimo, 6 caracteres. 

• Repetir Senha: informe a mesma senha digitada no campo acima; 

• E-mail: digite seu endereço de e-mail para receber as mensagens do sistema; 

• Confirmar E-mail: confirme o e-mail preenchido no campo acima; 

• Ramal para Contato: um ramal do seu departamento para contato. 

Após clicar em Cadastrar, e se não houver nenhum erro nos dados preenchidos, o 

sistema irá enviar para o seu e-mail informado um link para validar o cadastro. Esta validação é 

obrigatória. Caso não seja feita, seu acesso ao SIGAA permanecerá bloqueado. 

Como pode observar na Figura 1, existem outros sistemas além do SIGAA. O usuário e a 

senha que você acabou de criar são os mesmos que irá usar para acessar os outros sistemas, 

como SIGRH e SIPAC. 
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2. ACESSANDO O SIGAA 
Após a validação com sucesso do seu autocadastro, você estará apto a acessar o SIGAA. 

Acesse o endereço https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa, informe o usuário e a senha criados no 

cadastro e clique no botão Entrar. 

 

Figura 3: Tela de acesso dos sistemas SIG 

Se os dados estiverem corretos, o sistema irá redirecionar automaticamente para o 

Portal do Docente. Porém, se o sistema abrir a tela de módulos do SIGAA, você terá que clicar 

manualmente no Portal do Docente, conforme Figura 4. 

 

Figura 4: Módulos do SIGAA 

Se você for designado para alguma função, por exemplo, Coordenador de Curso, o 

sistema irá solicitar que você escolha o vínculo com o qual deseja trabalhar. A Figura 5 mostra o 

caso de um docente que é Coordenador de Curso com os vínculos Servidor e Chefia/Diretoria. 

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa
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Figura 5: Tela de escolha do vínculo 

Basta clicar em cima do nome do vínculo que o sistema libera o devido acesso. 

 

  



  SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas  

 

8 
 

3. RECUPERANDO USUÁRIO E SENHA 
Caso você esqueça seu nome de usuário ou senha, é possível recuperá-los através do 

seu endereço de e-mail cadastrado. Na tela de acesso do SIGAA (https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa), 

você pode observar dois links os quais são usados para fazer a recuperação. 

 

Figura 6: Links de recuperação de login e senha 

Se você esqueceu seu nome de usuário, deve clicar no link de recuperar o login. A Figura 

7 mostra a tela de recuperação. Você deve informar o mesmo endereço de e-mail que utilizou 

no cadastro, digitar a numeração exibida na imagem e clicar no botão Recuperar. 

 

Figura 7: Tela de recuperação de login 

Após alguns instantes você receberá o seu login em seu endereço eletrônico. 

Se você esqueceu sua senha, deve clicar no link correspondente para recuperá-la. A 

Figura 8 mostra a tela de recuperação. Você deve informar seu login (usuário), o endereço de e-

mail que utilizou no cadastro, digitar a numeração exibida na imagem e clicar no botão 

Recuperar Senha. 

 

Figura 8: Tela de recuperação de senha 

Um e-mail será enviado contendo um link para a criação de uma nova senha. Então a 

recuperação trata-se, na verdade, de uma opção para que o docente crie uma nova senha. 

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa
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Ainda é possível alterar sua senha mesmo sem tê-la esquecido. Você deve acessar o 

SIGAA normalmente com seu usuário e senha, e, quando o sistema validar seus dados, clicar em 

Alterar senha, como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9: Link de alteração de senha 

Uma janela pop-up será aberta, e você deve clicar no cadeado Clique Aqui para Alterar 

sua Senha. 

 

Figura 10: Pop-up para alterar senha 

Três campos serão habilitados: Senha Atual, Nova Senha e Repetir Nova Senha. Você 

deve preencher todos eles e clicar em Alterar Dados. 

 

Figura 11: Criação de nova senha 
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4. CONHECENDO O PORTAL DO DOCENTE 
O Portal do Docente do SIGAA foi criado para atender as demandas dos docentes. Este 

módulo centraliza todas as operações a que o docente deve ter acesso. Nesta seção, você terá 

apenas uma visão geral do módulo, e os detalhes das principais funcionalidades estarão 

disponíveis nos respectivos manuais. A Figura 12 mostra a tela principal do Portal do Docente 

com suas diversas funcionalidades. 

 

Figura 12: Tela principal do Portal do Docente 

4.1 ABAS DE OPERAÇÕES 
As abas de operações ficam disponíveis numa barra no topo do Portal do Docente 

(Figura 13). Entre as opções disponíveis, encontram-se, por exemplo: Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Biblioteca, Produção Intelectual e Ambientes Virtuais. Quando você passa o cursor 

do mouse sobre qualquer uma das opções, um menu com outras opções é aberto. 

 

Figura 13: Abas de operações do Portal do Docente 



  SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas  

 

11 
 

4.2 ÁREA DE NOTÍCIAS 
Quando os gestores acadêmicos precisam publicar qualquer informativo para a 

comunidade acadêmica, eles podem fazer a divulgação através do SIGAA, e o comunicado fica 

visível na área de notícias do Portal do Docente. 

 

Figura 14: Área de notícias do Portal do Docente 

4.3 QUADRO DO PERFIL PESSOAL 
Nesta área você pode inserir sua foto e editar seu perfil pessoal. Todos os dados 

inseridos aqui farão parte do seu perfil público, uma página criada pelo SIGAA e disponível na 

Internet. 

 

Figura 15: Edição do perfil pessoal do docente 
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4.4 LISTA DE TURMAS MINISTRADAS 
Nesta área o sistema exibe todas as turmas que você ministra no período letivo atual. 

Ao clicar em alguma delas, você terá acesso ao ambiente da Turma Virtual, local no qual você 

poderá inserir os conteúdos, notas e frequências de alunos, e muito mais. 

 

Figura 16: Lista de turmas do Portal do Docente 

4.5 ÁREA DE COMUNIDADES VIRTUAIS 
Uma comunidade virtual é um ambiente sobre um tema específico que proporciona a 

socialização e interação virtual aos usuários do sistema acadêmico, permitindo compartilhar 

informações, disponibilizar fóruns, download de arquivos, enquetes, notícias e chats para os 

seus participantes. 

 

Figura 17: Área das comunidades virtuais do Portal do Docente 
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5. CONHECENDO O PORTAL PÚBLICO 
O docente do IFAL dispõe de uma página pública no SIGAA. Nesta página, os dados 

relativos ao seu perfil pessoal, à sua produção intelectual, às disciplinas que ministra ou 

ministrou, aos seus projetos de pesquisa, às suas atividades de extensão e aos seus projetos de 

monitoria são reunidos com intuito de serem visualizados por quem desejar. Para mantê-los 

atualizados, você necessitará apenas modificá-los por meio do Portal do Docente no SIGAA. 

Há duas maneiras de visualizar sua página pública. A primeira é através do seu Portal do 

Docente (Figura 18). 

 

Figura 18: Link da página púbica do docente 

E a segunda é através do endereço https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/public/, clicando no 

ícone Docentes. Por este caminho, você consegue acessar a página pública de qualquer docente 

do IFAL. 

 

Figura 19: Página públia do SIGAA 

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/public/
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Na tela seguinte, você pode pesquisar pelo nome específico ou consultar todos os 

docentes lotados em um campus. 

 

Figura 20: Busca de docentes do IFAL 

O sistema irá então exibir uma lista dos docentes com um link Ver página pública. Ao 

clicar no link, o sistema abre a página pública (Figura 21). 

 

Figura 21: Página pública do docente 

O item Disciplinas Ministradas é o único que é atualizado pelos coordenadores de curso. 

Os demais são atualizados pelo próprio docente através do Portal do Docente. 


