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Orientação sobre Trancamentos de Matrícula1 

Público-Alvo: Discentes 

Papel de acesso:  Discentes. 

Versão do sistema: 3.42.12 

O trancamento de componentes curriculares pode ser realizado pelo aluno, no modo on-line, através do Portal 
Acadêmico no SIGAA. A solicitação é feita e encaminhada ao coordenador de cada curso, para que ele faça - se 
assim desejar - algumas observações, a fim de induzir o aluno a desistir da ação. Dentro do período oficial de 
trancamento, estabelecido pelo Calendário Acadêmico da instituição, o aluno ainda pode cancelar o pedido 
através de solicitação via requerimento na Diretoria de Registro Acadêmico.  

Para Trancar Componentes Curriculares, o discente deve: entrar no SIGAA → Portal Discente → Ensino → 
Trancamento de Componente Curricular → Trancar. 

O sistema, então, exibirá a página sobre as informações do trancamento e os componentes curriculares em que 

o discente está matriculado no semestre. 

 

 

 

 

 
1 Produzido em 22/08/2019 (Adaptação dos Manuais da UFRN)  

Diretoria de Registro Acadêmico - DRA. 

Servidores Responsáveis: Neliane Rabelo, Ananda Sousa, Pablo Ramissés e Wendel Sarmento.  

Apoio: Isis Rivane Batista Costa - CTIC 

Para maiores informações entre em contato pelo e-mail dra@ufopa.edu.br . 

 

mailto:dra@ufopa.edu.br


Selecione as matrículas que deseja trancar. 

 

 

Logo em seguida aparecerão as opções de motivo do trancamento para serem marcadas, obrigatoriamente. 

 

 

 

 

 

 



Em seguinte será exibida a tela abaixo: 

 

Nesta tela, confirme seus dados informando sua Data de Nascimento ou RG e a Senha, utilizada pelo usuário 

para acessar o sistema, para que a solicitação de trancamento de curso seja efetivada. 

ATENÇÃO: Caso ocorra algum erro, nos dados informados, como data de nascimento ou RG, encaminhe um 

e-mail ao dra@ufopa.edu.br solicitando correção do erro no seu castrado discente.  

 

Verifique se tudo está correto, confirme os dados e clique em Confirmar Solicitação. 

Por fim, o sistema mostrará o sucesso da operação, juntamente com os dados da solicitação do trancamento. 

Você tem a opção de Imprimir ou salvar o Comprovante da Solicitação. 

Observação - Será encaminhado ao coordenador do curso para deliberação da aprovação ou não 

da solicitação de trancamento da matrícula no componente.  
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Acompanhamento de Trancamentos de Matrícula 

Para acompanhar o trancamento da matrícula nos componentes curriculares, o discente deve: entrar no SIGAA 
→ Portal Discente → Ensino → Trancamento de Componente Curricular → Exibir Andamento de Trancamento. 

 

Em seguinte será exibida a tela abaixo: 



 

A tela acima apresenta como o discente que solicitou o trancamento da matrícula no componente 

visualiza o andamento da solicitação. 


