Matrícula Regular

Instruções de Matrícula:

1) Para entrar no Sig@Pós acesse o site: www.siga.ufpe.br, digite o número do seu CPF e
clique em entrar;

2) Se for seu primeiro acesso ou se não lembrar mais a sua senha, crie uma nova senha
clicando em " Solicitar Acesso " (Ícone com uma chave);

3) Quem tinha acesso ao Sig@ Graduação ou Sig@ Pós-Graduação da Universidade Federal
de Pernambuco pode utilizar a mesma senha;

4) Certifique-se de que o perfil selecionado é o da Pós–Graduação;

5) Na aba matrícula há dois links: matrícula no período (para quem irá se matricular em
qualquer disciplina) e
vínculo no período
(para quem já cumpriu todos os créditos e está apenas aguardando a defesa de sua Tese ou
Dissertação);

6) Passe adiante nas próximas etapas até chegar nas disciplinas (repare que, no quadro de
disciplinas,
os códigos das turmas são as iniciais dos professores ministrantes - exemplo: Sérgio Pacheco
= SP; Alcides Sial = AS).

7) As disciplinas Estudos Dirigidos são conduzidas pelo orientador de cada aluno. Contudo, no
Sig@, o professor responsável pela disciplina é sempre o Coordenador atual do Programa. No
caso, o professor Gorki Mariano. Todos os alunos podem fazer a matrícula nessas disciplinas
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normalmente, devendo informar sem falta aos seus orientadores que estão matriculados na
disciplina.

8) Se houver algum problema, provavelmente há algum dado errado (Data, RG etc.). Entrar em
contato por e-mail conosco ppgeocufpe@gmail.com / ppgeoc@ufpe.br.

9) Matrícula nas Disciplinas Tópicos Especiais em Geociências (T.E.G.):

O quadro de oferta deve ser observado atentamente, principalmente as disciplinas de TEG 1,
TEG 2 e TEG 3 (Tópicos Especiais em Geociências). As disciplinas de TEG, no quadro, estão
especificadas de acordo com carga horária, código da turma, nome do curso e professor
responsável.

O aluno que deseja cursar, por exemplo, TEG 1 "Pedologia", deve escolher no Sig@ a opção
"Tópicos Especiais em Geociências 1", turma "VN". É essencial selecionar a turma “VN”, que
corresponde à turma cujas aulas serão ministradas pelo professor Virgínio Henrique Neumann.

O mesmo serve para as demais disciplinas de TEG. Repetimos que o código da turma coincide
com as iniciais do professor responsável pela disciplina.

Observação Importante: apenas para os alunos que pretendem se matricular em mais de
uma T.E.G. ou já se matricularam em alguma T.E.G. em semestres anteriores. O sistema do
Sig@ Pós não permite a matrícula em duas T.E.G. 1 ou em duas T.E.G. 2 (disciplinas com o
mesmo nome). Este é um problema que já foi identificado pelo NTI e ainda está para ser
solucionado. Nesse caso, o aluno que se encontra nesta situação deve se matricular, por
exemplo, em uma T.E.G. 1 no Sig@, e em seguida comparecer pessoalmente à
Secretaria para realizar a matricula através de formulário na outra T.E.G. 1 que deseja cursar.
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