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VAMOS COMEÇAR?

• A partir deste ano, nós estamos utilizando um novo sistema acadêmico na
UAB/IFAL – o SIGAA. Na verdade, este sistema já vem sendo utilizado por
todos os Campi do IFAL e agora chegou a vez da EAD. Mas não se
preocupem! Nós não deixaremos de utilizar o Moodle como ferramenta
pedagógica.

• Mas e ai? Como eu faço para efetuar minha matrícula? Acompanhe este
passo a passo para entender o processo.



PRIMEIRO PASSO

• Você irá acessar o endereço eletrônico:

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/public/home.jsf

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/public/home.jsf


• Ao entrar você verá esta tela. Clique em entrar no sistema.



• Pronto! Você agora terá de fazer um cadastro bem simples para ter acesso ao sistema. 
Primeiro clique em Aluno cadastre-se:



• Você será direcionado para esta tela:



Bom, vamos ao passo a passo do preenchimento. 

Primeiro a matrícula. Ao migrar para o SIGAA o sistema gerou um 
novo número de matrícula para cada um de vocês. 

“E agora??? Como vou saber o meu novo número de matrícula?”

Nós estamos disponibilizando três arquivos em pdf com listas de 
alunos ativos de cada um dos três cursos que abrirão matrícula agora: 
Administração Pública, Ciências Biológicas e Letras.

Abra o arquivo correspondente ao seu curso. Por exemplo, Letras:



Pronto! É só você encontrar o seu nome (uma dica: use ctrl + F e digite seu nome na 
busca). O número de matrícula estará ao lado.



• Agora é só terminar de preencher o cadastro. Não esqueça que seu nível é Graduação. 
Preencha os outros dados - nome, cpf, email e crie uma senha. Não esqueça de colocar 
o seu ano/semestre inicial (2012.1, 2014.1, por exemplo). Aqueles que iniciaram no 
semestre passado, coloquem 2017.2.



• Consegui acessar o sistema! E agora?

De 05 a 09/02 você fará a sua matrícula online no sistema. 

Basta seguir os passos do tutorial que elaboramos e você encontra em anexo.

Qualquer dúvida entrem em contato conosco!

suporte.diread.ifal@gmail.com

Um ótimo semestre para tod@s!!


