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IF Sudeste MG – Campus Muriaé

Manual de Acesso: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica - SIGA

Para acessar o SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) os novos alunos devem seguir os
seguintes passos:
1. Acessar o SIGA:
No navegador de Internet de sua preferência, acesse o site do SIGA para consultar sua situação
acadêmica (http://sigaedu.muriae.ifsudestemg.edu.br).

2. Dados para acesso no SIGA:
Para realizar o acesso ao SIGA o aluno precisa utilizar como Usuário seu número de matrícula.
Como senha inicial, deve ser utilizado a data de nascimento, no seguinte formato DDMMAA (dia,
mês e ano), por exemplo: se o aluno faz aniversário no dia 23/01/1990, sua senha será 230190. 

O aluno poderá consultar seu número de matrícula através dos links abaixo:
• Dados matrícula – Alunos Ingresso 2015
• Dados matrícula – Alunos Ingresso 2014

Caso seu número de matrícula não esteja na listagem, pode ser consultado no setor de  Registros
Acadêmicos (Secretaria), através do telefone (32) 3696-2850.

3. Acessando notas e conteúdo no SIGA:
O aluno  poderá  utilizar  o  SIGA para  consultar  suas  notas  finais,  os  conteúdos  lançados  pelos
professores na disciplinas e o conteúdo da grade do seu curso. Nas próximas telas, serão exibidos os
passos necessários para acessar esses conteúdos.

Manual criado por Igor Meneguitte Ávila – igor.avila@ifsudestemg.edu.br – Utilização mediante autorização do autor 1

http://cead.muriae.ifsudestemg.edu.br/pluginfile.php/3941/mod_page/content/1/Alunos_EAD_Ativos_2015.pdf
http://cead.muriae.ifsudestemg.edu.br/pluginfile.php/3941/mod_page/content/1/Alunos_EAD_Ativos_2014.pdf


3.1 Aluno autenticado:
Na tela abaixo é exibido como o aluno visualizará o SIGA após realizar sua autenticação de maneira
correta. Nesta tela o aluno poderá alterar sua senha, atualizar seu endereço de e-mail e seus dados
pessoais. Para acessar seus dados acadêmicos, clique em ENSINO.

3.2 Dados acadêmicos
Nesta tela o aluno poderá consultar suas notas, o conteúdo didático e consultar sua grade.

Em  caso  problemas,  encaminhe  e-mail  para  secretaria.muriae@ifsudestemg.edu.br
informando: Nome completo, polo, curso e telefone para contato.
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