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Realizar Matrícula em Turma de Férias 
 

Sistema SIGAA 

Módulo Portal Discente 

Usuários Discente 

Perfil Discente 

Versão do 

Sistema 

Versão do sistema: 3.42.12 

 

Esta funcionalidade permitirá ao discente realizar matrícula em turma de férias. A 

matrícula é o ato que vincula o aluno, regular ou especial, a turmas de componentes 

curriculares em um determinado período letivo. Turmas de férias são as turmas que 

acontecem no período especial de férias, períodos 3 e 4. Matrículas em turmas de férias 

não podem ser trancadas.  

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → Portal do 

Discente → Ensino → Matrícula On-Line → Realizar Matrícula em Turma de Férias. 

O sistema exibirá a seguinte tela: 
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Ao clicar em Realizar matrícula em Turma de Férias o sistema exibirá a seguinte tela: 

 

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela para 

confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta 

função. 

Para retornar ao menu principal do módulo Portal do Discente, clique no 

link . 

O usuário poderá clicar no link  para consultar sua estrutura curricular. O 

sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada no manual Consultar Estrutura 

Curricular, listado no tópico Manuais Relacionados ao final deste. 

Na tela apresentada acima, o sistema lista todas as turmas de férias abertas para curso 

do usuário. Clique no ícone  para visualizar detalhes da turma. O sistema exibirá a 

seguinte janela: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_discente%3Aensino%3Amatricula_on_line%3Arealizar_matricula_em_turma_de_ferias&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:i0008.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_discente%3Aensino%3Amatricula_on_line%3Arealizar_matricula_em_turma_de_ferias&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:i0007.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_discente%3Aensino%3Amatricula_on_line%3Arealizar_matricula_em_turma_de_ferias&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:i0002.png
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O usuário poderá clicar nas turmas listadas, conforme imagem abaixo, para visualizar 

suas informações específicas. 

 

 O sistema apresentará a seguinte janela: 

 

Retornando para a tela com a lista de turmas de férias abertas, o usuário poderá clicar no 

ícone  para solicitar a matrícula na turma de férias que desejar. O sistema exibirá a 

seguinte tela: 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_discente%3Aensino%3Amatricula_on_line%3Arealizar_matricula_em_turma_de_ferias&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:i0004.png
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Caso deseje retornar para a tela anterior, clique em Voltar. 

Na tela apresentada acima, o sistema apresenta o Termo de Matrícula em Período Letivo 

Especial de Férias. Para confirmar a matrícula, o usuário deverá selecionar a 

opção Sim para a pergunta: Aceita os termos descritos acima? e preencher os campos 

referentes a sua Data de Nascimento e Senha de acesso ao sistema. 

Para confirmar a operação, clique em Confirmar Matrícula. A seguinte mensagem de 

sucesso será gerada: 

 

Bom Trabalho! 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_discente%3Aensino%3Amatricula_on_line%3Arealizar_matricula_em_turma_de_ferias&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:matricula_on_line:i0006.png

