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1. Primeiro acesso? Cadastre-se no sistema

Para acessar o SIGAA, clique em: https://sig.ifrs.edu.br/sigaa

Caso você seja estudante INGRESSANTE em nosso campus, 

primeiramente efetue o seu cadastro no SIGAA, conforme indicação da 

seta abaixo:

https://sig.ifrs.edu.br/sigaa


2. Tela do cadastro inicial

Selecione TÉCNICO

Digite exatamente o e-mail que 
você utilizou na inscrição do 

processo seletivo do IFRS

Ex: 2022 - 1

Preencha todos os campos, com atenção especial às setas indicativas.

Digite o número da 
matrícula que você 
recebeu por e-mail

Professor
Caixa de texto
Digite o ano e zero
Exemplo: 2022 - 0

Professor
Caixa de texto
Selecione INTEGRADO



2. Acesso ao sistema acadêmico

Se você já efetuou o primeiro cadastro, será exibida a tela inicial do 

“Portal Discente”. Para acessar, insira:

Usuário: número do seu CPF (sem ponto)

Senha: digite a senha que você cadastrou inicialmente



Esqueceu a senha? Recupere!

Caso tenha esquecido ou queira alterar a senha, siga os passos abaixo:

1. Acesse: https://sistemas.ifrs.edu.br/login/esqueci_senha

2. Digite o seu CPF (sem ponto)

3. Digite o código de verificação

4. Clique em ENVIAR E-MAIL

5. Acesse seu e-mail e siga as instruções para gerar a nova senha

https://sistemas.ifrs.edu.br/login/esqueci_senha


3. Tela do Portal Discente

Após inserir os dados de 

acesso, a tela do portal 

discente irá ser exibida de 

forma similar a imagem ao 

lado. É a partir dela, que 

você terá acesso a todas as 

funções que necessitar. 



3.1 Alterando dados pessoais

Verifique o cadastro clicando nas opções “Meus 

Dados Pessoais”, “Atualizar Foto e Perfil” e, caso 

considerar necessário, atualize seus dados 

pessoais, especialmente o endereço residencial, 

telefones para contato e e-mail que você deseja 

utilizar para receber as informações do seu curso 

e da instituição. 

Foto: se desejar, insira uma foto atualizada que identifique 

apenas o seu rosto (semelhante a uma foto 3x4). 

Lembre-se que este é um sistema acadêmico e não uma 

rede social… 



4. Atestado de matrícula

Empresas de transporte, planos de saúde, local de trabalho, 

estágios, etc. São apenas alguns exemplos de situações em 

que um atestado de matrícula pode ser necessário.

Você mesmo/a poderá emitir este tipo de documento a 

qualquer momento, pelo sistema acadêmico.

VALIDADE: o atestado de matrícula será emitido com os 

horários das suas aulas e não necessitará de assinaturas. O 

documento já possui autenticidade digital, o que determina a 

validade. Basta salvar o documento e encaminhar para a 

empresa que solicitou.



4.1 Gerando o atestado de matrícula

No menu ENSINO, clique na 

opção “Emitir Atestado de 

Matrícula”



Clique na opção “Imprimir”. Você poderá imprimir o documento se tiver 

uma impressora ou “imprimir” no formato .PDF para ser salvo no seu 

computador.

Exemplo de um atestado de matrícula

AUTENTICIDADE: esta 
é a comprovação da 

validade do 
documento. Se a 

empresa que receber 
o atestado ficar com 

dúvidas, poderá 
consultar a qualquer 

momento.



5. Gerando o boletim

Você pode acompanhar suas notas, quando liberadas pelos 

professores, no Boletim. Para isso, clique no menu ENSINO - 

“Emitir Boletim”.



Mantenha seus dados de e-mail, 

endereço residencial e telefones para 

contato sempre atualizados no sistema 

acadêmico.

Dados incorretos irão inviabilizar o 

contato da instituição quando necessário 

e prejudicar a sua vida acadêmica.



cra@bento.ifrs.edu.br

Contato:


