INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CAMPUS BRUSQUE
SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
Tutorial de acesso ao perfil familiar
Ao acessar o endereço https://sig.ifc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do o usuário verá a
seguinte tela inicial:

No primeiro acesso, o usuário deve fazer o autocadastro. Para isso, o usuário deve
acessar o link Cadastre-se do menu Familiares:

Será exibida a seguinte tela:

Nesta tela, o novo usuário deverá preencher todos os campos para efetuar o seu cadastro.
Os campos são divididos em três categorias:
DADOS DO ALUNO: nesta seção, o novo usuário (responsável pelo aluno) deverá preencher
o formulário com os dados do aluno pelo qual ele (o usuário) é responsável, a começar pelo
número de Matrícula em nossa instituição (IFC – Campus Brusque).
DADOS DO FAMILIAR RESPONSÁVEL: nesta seção, o novo usuário deve preencher os
campos com seus próprios dados.
DADOS DO SEU NOVO USUÁRIO: nesta seção o novo usuário deve colocar um endereço
de e-mail ativo e deve criar um nome de usuário e uma senha.
Depois de tudo devidamente preenchido, clique no botão Cadastrar para finalizar o cadastro
de novo usuário.

Neste momento, o sistema redirecionará para a página inicial do SIGAA, o que significa que
o cadastro foi efetivado com sucesso. Agora o novo usuário já possui um nome de usuário e
uma senha. Para entrar no sistema, faça o login preenchendo os campos Usuário e Senha com
estes valores.

Inserindo seu novo

Usuário e Senha, o usuário deve clicar em Entrar para acessar o

programa. Aparecerá a seguinte tela:

Em Dados do usuário, será mostrado as informações referentes ao responsável do aluno.
Em Dados do aluno serão mostradas as informações do aluno pelo qual o usuário é
responsável, como informado no cadastro inicial. O Menu Principal é composto por 4 itens que o
usuário pode clicar para acessar:
Comunicados ao familiar: nesta seção, o usuário poderá acessar os comunicados a ele
enviados. Estes comunicados podem ser enviados pelos professores ou pela direção da escola.
Boletim: nesta seção o usuário terá acesso ao boletim do aluno. Ao clicar, se abrirá a
seguinte tela:

Histórico escolar: Nesta seção o responsável pelo aluno poderá solicitar o histórico escolar
do mesmo. Ao clicar neste item, o programa gerará um arquivo em formato PDF, que poderá ser
aberto ou salvo. Este arquivo PDF é o histórico do aluno completo, contendo todas as disciplinas
que ele já cursou nesta instituição de ensino.
Declaração de vínculo: Assim como na seção anterior, clicando aqui o programa irá gerar um
arquivo em formato PDF. Este documento servirá como um comprovante de matrícula do aluno
nesta instituição.
Ainda na tela principal, temos outros dois acessos possíveis:
Acesso ao conteúdo das disciplinas: nesta parte da tela, o responsável pelo aluno poderá ver
o conteúdo dado em cada uma das disciplinas. Para isso, basta clicar em cima do nome de
alguma disciplina, que uma nova tela se abrirá, contendo todo o conteúdo postado pelo
professor responsável pela disciplina.
Acesso ao controle de faltas por disciplina: aqui o responsável poderá verificar, por disciplina,
a frequência do aluno naquela disciplina. Para isso, basta clicar no ícone ,
pela imagem anteriormente. A seguinte tela será aberta:

como mostrado

