
 
 
 

 
(Texto dirigido aos pré-matriculados do campus de Lagarto – Lista de Espera) 

 
 
Prezado(a) estudante 
 
 

As informações contidas neste texto são válidas apenas para o candidato que se encontra na 
condição de Aprovado. Elas valerão para o candidato Suplente apenas quando (e se) ele ocupar 
vaga de desistente, o que fará com que ele passe para a condição de Aprovado. 

 Conforme item 4 do Edital 01/2018/Prograd e item 2.1 do Edital Nº 05/2018/Prograd, 
você está cumprindo agora a Primeira Etapa do Processo de Matrícula, a Pré-Matrícula 
Institucional. A conclusão da sua matrícula somente será realizada com o cumprimento da 
Segunda Etapa, a Confirmação de Matrícula, que deverá ser feita em data e local que serão 
definidos em edital, a ser publicado em www.sisu.ufs.br, e que envolverá os primeiros dias de 
aula. 

 A partir do dia seguinte à sua pré-matrícula você deverá se cadastrar no Sigaa, Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFS: www.sigaa.ufs.br. Dentre outras 
coisas, é por meio desse site que são enviados informativos para todos os alunos da UFS. 
Na tela inicial do Sigaa existe um “Manual do Autocadastro”. Consulte-o. 

A cada ano o aluno da UFS do campus de Lagarto deve solicitar matrícula em 
disciplinas. O calouro, no entanto, é automaticamente matriculado nas atividades obrigatórias do 
primeiro ano. 

Seu Horário Individual, que mostrará o horário do bloco de atividades no qual você 
estará matriculado, será disponibilizado no Sigaa em 17/05/2018. 

O início do período letivo do campus de Lagarto será no dia 11/06/2018. 

Os cursos do Campus de Lagarto são desenvolvidos dentro de uma nova metodologia de 
ensino intitulada Aprendizagem Baseada em Problemas (APB). É muito comum encontrar 
esta metodologia referenciada como PBL, que é a sigla em inglês para Problem-based 
learning. Amplas informações sobre essa metodologia serão fornecidas na primeira semana de 
aula. 

O site do Campus de Lagarto é http://lagarto.ufs.br. 

No caso de dúvidas, procure a DIAC (Divisão Acadêmica do campus de Lagarto): (79) 
3632-2073; daa.ufs.lagarto@gmail.com. 

Seja bem-vindo e não esqueça: a partir do dia seguinte à sua pré-matrícula você já 
poderá e deverá se cadastrar no Sigaa: www.sigaa.ufs.br. 

Consulte sempre www.sisu.ufs.br, lá temos facebook. 

Se ligue também em: https://www.facebook.com/daa.ufs/ 

 

 

Departamento de Administração Acadêmica (DAA/PROGRAD/UFS) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 


