
1) Acesse https://sig.ufla.br/modulos/processos_seletivos_alunos/candidatos_alunos/acesso/login.php. Clique no botão para selecionar o PROCESSO

SELETIVO que você é ingressante.

https://sig.ufla.br/modulos/processos_seletivos_alunos/candidatos_alunos/acesso/login.php


2) Após selecionar seu PROCESSO SELETIVO, preencha todos os campos e clique em CONTINUAR.



3) Leia com atenção todas as informações constantes na página.



4) Após a leitura, marque a opção “LI AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS ACIMA E ESTOU CIENTE DE MEUS DEVERES” e clique em continuar.



5) Aparecerá uma mensagem de confirmação. Para continuar, clique em “ÁREA DO CANDIDATO”.



6) Será liberada na ÁREA DO CANDIDATO a opção "Preencher Ficha cadastro (pré-matrícula)”



7) Para dar continuidade será necessária uma cópia digital da foto 3x4 que será enviada com a documentação. Atenção às orientações de configuração que estão na

tela!! Após fazer o upload, clique em ENVIAR.



8) Será dada opção para cortar a foto. ATENÇÃO!! Inserir, na Ficha cadastro, uma foto digitalizada no espaço destinado para esse fim. A foto deverá ser recente, em

cores, sem aplicação de filtros, tirada de frente, com fundo limpo, sem qualquer espécie de cobertura na cabeça (lenço, chapéu, boné, etc.) e/ou óculos de sol

que dificultem ou encubram as características físicas, imprescindíveis, inclusive, para procedimento de averiguação da AUTODECLARAÇÃO exigida nos grupos de

vagas reservadas 1, 3, 5 e 7. É de responsabilidade do candidato a apresentação de foto digitalizada nítida para a averiguação.



9) Terminada a inserção da foto, clique em “ENVIAR”.



10) Neste momento, aparecerá: (a) uma mensagem de confirmação; (b) a foto tal como será exibida em seu cartão institucional e aos avaliadores dos grupos de

vagas reservadas 1, 3, 5 e 7; (c) campo para alterar imagem; (d) campo para continuar a preencher a ficha cadastro.



10) CONTINUAÇÃO



11) Continue a preencher os dados da ficha cadastro. Atenção!! Os campos NOME, CPF, RG e DATA DE NASCIMENTO são fornecidos automaticamente conforme os

dados preenchidos pelo candidato na inscrição do Processo Seletivo, portanto, se houver algum erro de autenticação para login ("candidato inválido"), entrar em

contato pelo e-mail graduacao.drca@ufla.br informando nome completo e cópia digitalizada do documento de identidade (frente e verso) para que a DRCA

proceda com a correção dos dados cadastrais.

mailto:graduacao.drca@ufla.br


12) Após preencher todos os campos COM ATENÇÃO, clique em “CONFIRMAR DADOS”



13) Será exibida uma mensagem de confirmação.



14) Após clicar em GERAR FICHA DE CADASTRO. Leia com atenção as instruções e gere o PDF da Ficha Cadastro.



Exemplo de Ficha cadastro gerada pelo SIG.

Atenção! Em conformidade com as Instruções Específicas para a Matrícula Inicial, será necessário, também, imprimir e assinar fisicamente a Ficha Cadastro. A

digitalização deverá ser realizada após a assinatura!



15) Finalizado o preenchimento da Ficha Cadastro será necessário o envio dos arquivos digitais. Para mais informações, acesse as Instruções Específicas para

Matrícula Inicial, disponível em https://drca.ufla.br/graduacao/matriculas

https://drca.ufla.br/graduacao/matriculas


16) Após clicar em “ENVIAR DOCUMENTOS DIGITALIZADOS” aparecerá a relação de documentos CONFORME O GRUPO em que você foi CHAMADO e é classificado

como INGRESSANTE.



17) Após clicar em “ENVIAR NOVO ARQUIVO” aparecerá uma nova tela para inserção dos documentos. Clique em para selecionar o documento que será

inserido.

ATENÇÃO!

A) Como previsto nas Instruções Específicas para a Matrícula Inicial que estão disponíveis na página da DRCA em

https://drca.ufla.br/graduacao/matriculas, você deverá enviar arquivos digitalizados (.pdf), de boa qualidade

(sem cortes, rasuras ou emendas), com todas as informações legíveis e no tamanho máximo de 5Mb, de cada

um dos documentos.

B) Caso tenha dúvidas a respeito de transformar o documento em .PDF, sugerimos que assista este vídeo

https://youtu.be/C5NPimM_I4o

C) É DESEJÁVEL que os arquivos sejam renomeados após a digitalização para identificar o tipo do documento. Por

exemplo: CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

https://drca.ufla.br/graduacao/matriculas
https://youtu.be/C5NPimM_I4o


D) Repita o procedimento 17 até que TODOS os documentos sejam inseridos.

Por fim, reiteramos a informação que consta nas Instruções Específicas para a matrícula inicial a respeito dos procedimentos para o envio da

documentação.

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. Em atendimento à Lei Federal nº 13.726/2018, o envio de documentos pelos candidatos se dará em duas etapas obrigatórias:

6.1.1. Envio da documentação digitalizada pelo SIG/UFLA dentro do prazo estabelecido no ANEXO I.

6.1.1.1. A UFLA não se responsabiliza pelo não recebimento da documentação enviada digitalmente por quaisquer motivos de ordem técnica de

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do candidato, fatores de ordem técnica

que impossibilitem a transferência de dados, ou ainda de ações de terceiros ou resultantes de caso fortuito ou de força maior que impeçam o envio da

documentação.

6.1.1.2 O não envio da documentação através do SIG na forma e nos prazos estabelecidos, implicará renúncia irretratável à vaga.

6.1.2. Envio da documentação física pelos correios, via SEDEX, dentro do prazo estabelecido no ANEXO I.

6.1.2.1. Diante da impossibilidade de atendimento ao previsto na Federal nº 13.726/2018, o cotejo (conferência) dos documentos digitalizados será

realizado com os documentos enviados pelos Correios aos endereços de postagens informados pelos setores nesta IEMI.

6.1.2.2. O não envio da documentação física pelos correios, via Sedex, na forma e nos prazos estabelecidos, implicará em renúncia irretratável à vaga.

6.2 A matrícula somente será efetivada se o candidato obtiver a homologação nas duas etapas obrigatórias de envio de documentos.

6.2.1. A homologação de cada etapa é de responsabilidade do Setor de Registro da Graduação da DRCA/UFLA.

TUTORIAL ELABORADO EM 19/4/2021 e ATUALIZADO em 16/02/2022. DADOS PESSOAIS ANONIMIZADOS EM ATENDIMENTO À LGDP.


