
SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS
IF BAIANO CAMPUS SENHOR DO BONFIM

INSTRUÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA

Para renovação da matrícula serão necessários os seguintes procedimentos:

1. Acessar o sítio: sig.ifbaiano.edu.br;
2. Realizar o autocadastro no SIGAA como aluno;
3. De posse do login e senha cadastrados, entrar no sistema.

4. Na tela inicial do Portal do discente, selecionar: ensino/matrícula on-line/ realizar matrícula;

 



 5. Na sequência, clicar em: iniciar seleção de turmas

6. Serão apresentados os componentes curriculares disponíveis  para matrícula  no período 2018.1
pertencentes/compatíveis  com a  matriz  curricular  do  discente,  que  marcará  aqueles  em que  tiver
interesse em cursar no período em questão, sempre observando os horários das turmas para que não
haja choque de horário. Na sequência, clicar em: adicionar turmas selecionadas.



7. Por fim: confirmar matrícula.   

INSTRUÇÃO PARA TRANCAMENTO PARCIAL OU TOTAL
DA MATRÍCULA

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. Se a ação for solicitada no
último dia de trancamento, este será automaticamente confirmado até o dia seguinte, e o aluno
não pode mais cancelá-lo.

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 as disciplinas em 
que o discente está matriculado no semestre.



Selecione as matrículas que deseja trancar.
Assim que a disciplina for selecionada, aparecerão as opções de motivo do trancamento para 

serem marcadas, obrigatoriamente.

Em seguida, clique em: Solicitar Trancamento.



A tela seguinte exibirá as informações das disciplinas com trancamento solicitado e a
confirmação dos dados pessoais.

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 Comprovante da Solicitação.



INSTRUÇÃO PARA EMISSÃO DO COMPROVANTE DE
MATRÍCULA

Para gerar o atestado de matrícula, que informa se o discente encontra-se matriculado 

ou deferido nos componentes curriculares aos quais solicitou matrícula, além de permitir a 

visualização da sua tabela de horários de aula, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do 

Discente → Ensino → Atestado de Matrícula.

Seguindo os passos acima descritos, a seguinte tela será gerada:





Clique em , para imprimir o Atestado de Matrícula.

Para  voltar  à  tela  inicial  do  Portal  do  Discente,  o  aluno  deverá  clicar  no  link

, localizado no superior da página.

Clique em Voltar, para retornar para a página anterior.


