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ACESSANDO O SIGAA PARA CONSOLIDAÇÃO DE TURMAS 
OU LANÇAMENTO DE CONCEITOS 

Passo 1 

Acessar o portal da UFPA em www.ufpa.br e clicar no botão “SIG-UFPA” como 
indicado pela seta em vermelho na Figura abaixo. 

 

Passo 2 

Na tela seguinte clicar em “Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas.” . 

 

 



Passo 3 

Em seguida clicar em “ENTRAR NO SISTEMA”. 

 

 

Passo 4 

Na tela seguinte inserir seu login no campo “Usuário” e sua senha no campo 
“Senha” e clicar no botão "Entrar". 

Obs.1: O login e a senha a serem inseridos são os mesmos de marcar férias. 

 

 

 



Obs.2: Se não lembrar do login para inserir em “Usuário” recupere-o clicando 
no link “Esqueceu o login? ‘Clique aqui para recuperá-lo’” que pode ser visto na 
figura abaixo. O mesmo vale para casos de esquecimento de senha e perda do 
e-mail de confirmação de seu cadastro no sistema; nestes casos utilize o link 
correspondente. 

 

 

Passo 5 

Após inserir o login, a senha e apertar o botão “Entrar” escolher o calendário 
vigente de graduação que se deseja trabalhar. Caso exista apenas um 
calendário de graduação vigente a tela a seguir não aparecerá. 

 

 

Passo 6 

A tela a seguir exibe o acesso ao menu principal, portais e entrada a outros 
sistemas. Neste caso clicar em “Portal do Docente”. 



 

 

Passo 7 

A figura abaixo exibe o portal do docente. 

 

 

Neste portal acessar o menu Ensino --> Turmas --> Cadastrar Notas. 



 

 

Passo 8 

Na tela seguinte selecionar a turma que se deseja consolidar ou lançar o 
conceito, clicando em setinha verde do lado direito. 

 

 

Passo 9 

Lançar os conceitos dos discentes e os respectivos números de faltas. Nesta 
tela, são listados todos os alunos matriculados na turma. O docente define o 



conceito do discente simplesmente escolhendo o mais adequado nas caixas de 
seleção da coluna “Resultado”. Ele pode já ter lançado as faltas no sistema 
anteriormente (serão mostradas na coluna “Faltas Calc.”) ou lançar apenas 
nesta tela na coluna “Faltas”. Conforme esses valores são alterados, a coluna 
“Sit.” Será preenchida com a situação do aluno, que pode ser: 

• APR: aprovado; 
• REP: reprovado por conceito; 
• REPF: reprovado por falta;e 
• REMF: reprovado por conceito (média) e falta. 

 
Os ícones em destaque são os principais botões da tela. Seus significados são 
os seguintes: 

• Salvar: os conceitos são salvos, mas a turma continua aberta. Pode ser 
usado para salvar um lançamento parcial de conceitos, quando ainda 
não se tem as notas de todos os alunos. As notas já salvas ficam 
visíveis para os respectivos alunos na Turma Virtual. O aluno continua 
com o status de MATRICULADO na turma; 

• Salvar e ocultar: similar ao salvar. Os conceitos são salvos, mas a turma 
continua aberta. A diferença é que, neste caso, as notas já salvas não 
ficam visíveis na Turma Virtual. O aluno continua com o status de 
MATRICULADO na turma; e 

• Finalizar (Consolidar): operação final. Só pode ser realizada quando 
todos os conceitos foram lançados. A turma é então fechada e o status 
do discente na turma muda para APROVADO (ou REPROVADO). 
 

 

 

 

 
Após a clicar em "Finalizar(Consolidar)" o usuário é levado a uma tela de 
resumo, bastando neste momento inserir a senha. Confirme a consolidação. 



Feito isso, os conceitos estão lançados e o sistema entende que os alunos já 
cumpriram (se não tiverem reprovado) aquela componente curricular (disciplina 
ou módulo). 


