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PÚBLICO ALVO: Discentes da Graduação 

 

FINALIDADE: realizar matrícula on-line em componentes 

                     curriculares (disciplinas e atividades). 
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• Lembretes: 

• A matrícula só poderá ser realizada após o 

preenchimento da avaliação institucional do 

período anterior pelo próprio discente. 
 
 

• O discente deverá atualizar os dados pessoais 

antes de realizar a matrícula. 

 

• Acesso 

• SIGAA  Ensino  Matrícula on-line  

Realizar matrícula 
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• Particularidades 

 

 

• O aluno pode mudar a proposta de matricula até o 

último dia da semana de matrícula. 

 

• O aluno pode se matricular em turmas de 

componentes curriculares equivalentes. 

 

• Alunos com carga horaria eletiva podem se matricular 

em qualquer componente curricular ofertado na UFPI. 
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• Particularidades 

• O aluno de bloco será obrigado a fazer as disciplinas 

obrigatórias do nível, podendo fazer as optativas em 

outro momento.  

 

• Porém, se não fizer no nível especificado na estrutura 

curricular, o aluno perde prioridade no processamento 

da matrícula. 

 

• Não haverá mais retenção para os alunos de bloco.  

 

• O aluno conseguirá fazer os componentes que tenha os 

pré-requisitos, sendo obrigado sempre a fazer os 

componentes obrigatórios do respectivo nível os quais 

o aluno possua os pré-requisitos. 
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• Particularidades 

 

• O aluno de estrutura curricular que possua créditos 

eletivos poderá se matricular em qualquer turma de 

qualquer disciplina, porém, possuirá baixa prioridade 

no processamento da matrícula. 

 

• Os alunos se matricularão diretamente em prática 

desportiva, sendo que em cada turma existirá uma 

observação informando qual o tipo da modalidade da 

turma. 
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