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1º passo
CONSEGUIR ACESSAR O SIG@
KKKKKKK

Sabemos que em período de matrícula
o sistema sempre fica sobrecarregado
e  acaba   dando   erro   vez   ou   outra.
Então,    relaxa    e    tenta   novamente
depois!



2º PASSO

Você  deverá  clicar  na  opção
"Matrícula"  para     iniciar     o
processo.
Lembrando  que    a   qualquer
momento o site  pode  "cair" e
você terá que recomeçar. Mas,
vai dá certo !



3º PASSO

Você será redirecionado para
essa página. Leia  o que   achar
importante        e      clique em 
 "continuar".



4º PASSO

Ao clicar em " continuar" você
será   redirecionado   a   outra
página,    onde    colocará    as
cadeiras que vai querer cursar
nesse lindo novo período!



5º PASSO

Na opção "Departamento" você
deverá     escolher     em    qual
departamento  irá escolher  as
disciplinas que deseja cursar. 



6º PASSO

Depois       de       escolher      o
departamento para o seu curso
você terá acesso as disciplinas
que o mesmo está oferecendo.
Clique na desejada.



7º PASSO

Quando     você     escolher    a
disciplina     abrirá   uma outra
janela   com    as    informações
sobre    essa    disciplina    para
confirmar     e     adicionar     a
disciplina  em  sua   grade     de
horário   basta   clicar  na pasta
vermelha   (circulada   aqui  em
vermelho).  Quando  fizer   isso
essa janela será fechada e a sua
disciplina será adicionada.
Repita   o   procedimento   para
cada disciplina.



8º PASSO (OPTATIVO)

Caso você   tenha     adicionado
alguma    disciplina   indesejada
você pode  retirá-la  facilmente
clicando  em  um  lixeiro   (aqui
circulado em preto).



8º PASSO

Depois de adicionar todas as
cadeiras   você   clicará    em
"continuar".



9º PASSO

Aparecerá     essa   "caixa    de
diálogo" caso seja exatamente
isso que você queira clique em
"ok".



10º PASSO

Olhe   novamente   se todas  as
disciplinas   estão   corretas   e
clique em "confirmar matrícula".  
Caso tenha  algo  errado  clique
em "retornar".



11º PASSO

Depois    de    confirmado    será
gerado um protocolo. Clique em
imprimir e salve-o. E bem-vindo
a mais um período. 



O sig@ não permitirá que você adicione duas  cadeiras  que tem o mesmo
horário e você também não poderá colocar cadeiras a qual não possui os
pré-requisitos necessários para pagá-las.

coisa que não te contam...
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