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1. CRIAR LOGIN NO SIGAA
• Acessar sigaa.ufpa.br
• Selecionar a opção cadastre-se



• Os dados devem ser preenchidos conforme o cadastro online de 
calouros. Após o cadastro, o discente estará apto a atualizar as 
seguintes informações relativas ao endereço e aos contatos. Dados 
como nome e documentos só podem ser atualizados ao se criar uma
chamada no sistema Sagitta para o CIAC.

https://sagitta.ufpa.br/sagitta/


2. ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIGAA
• Após o login, deve-se selecionar: vínculo institucional ->

período letivo atual -> portal discente -> atualização de
dados



• Para atualizar os dados, qualquer período pode ser
selecionado. No entanto, para solicitar matrícula ou para
emitir atestado, o estudante deve selecionar o período em
que estudará. As turmas intervalares funcionam nos períodos
1 e 3; as regulares, durante os períodos 2 e 4.



• Selecionar “Portal do Discente”.



• Os dados devem sempre estar atualizados! É por meio
dos contatos disponibilizados no sistema que a 
Faculdade repassa informações importantes.
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3. ATUALIZAÇÃO DE DADOS VIA SAGITTA
• Acessar sagitta.ufpa.br;

• O usuário e a senha são os mesmos do sigaa.
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• O sistema apresentará uma relação de unidades
prestadoras de serviço. A atualização do nome e 
dos dados documentais é feita junto ao CIAC.
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• Acessar a opção “Alteração de Nome” ou “Alteração de 
Documentos Cadastrados”.
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• Preencher o formulário de abertura de chamada.
• Fazer upload do arquivo ao clicar em procurar e, seguidamente, em

enviar.
• Após preenchimento dos dados e upload dos arquivos necessários, clicar

em criar chamada.



4. RECOMENDAÇÕES

• Checar sempre o e-mail;

• Fazer requerimentos por escrito (e-mail ou sistema Sagitta);

• Sempre manter os contatos atualizados;

• Acompanhar os prazos do calendário acadêmico;

• Criar uma conta no G Suite UFPA e outra no Microsoft 365 
UFPA;

• Sempre emitir e guardar o comprovante e o atestado de 
matrícula. A apresentação desses documentos, inclusive os
relativos a semestres passados, pode vir a ser necessária;

• Sempre encaminhar uma captura de tela quando não
conseguir realizar a matrícula para a secretaria ou para a 
direção de sua faculdade.



5. ALGUNS LINKS, TUTORIAIS E 
SITES IMPORTANTES

• Site da UFPA: https://portal.ufpa.br/

• Site do Campus de Ananindeua: https://campusananindeua.ufpa.br/

• Sigaa: https://sigaa.ufpa.br/

• Sagitta: https://sagitta.ufpa.br/sagitta/

• G Suite UFPA: https://gsuite.ufpa.br/

• Microsoft 365 UFPA:https://microsoft365.ufpa.br/

• Manual para Discentes (Autocadastro e Matrícula Online): 
https://portal.ufpa.br/images/docs/sigufpa/manuais/sigaa/manual_aluno.pdf

• Wiki do CTIC UFPA: https://wiki.ctic.ufpa.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal

• Calendário acadêmico 2022: 
https://sege.ufpa.br/boletim_interno/downloads/resolucoes/consepe/2021/5419%20
Aprova%20o%20calendario%20academico%20para%20o%20ano%20letivo%20de%20
2022.pdf
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