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Endereço Eletrônico

http://sia.ifrs.edu.br/

Acessar através do navegador 
MOZILLA FIREFOX

O SIA é 100% compatível com o navegador Firefox. Caso utilizem
outro, o funcionamento não é garantido



Página Inicial
LOGIN

USUÁRIO é  a letra “a” de aluno seguido pelo número de matrícula: EX: a10000000
SENHA é a data de nascimento do aluno com 8 (oito) dígitos: 00/00/0000 – as barras não devem ser digitadas

O usuário é a letra “a”
+ número de matrícula

A senha para o primeiro 
acesso é a data de 
nascimento com todos os 
dígitos, sem barras ou 
ponto. DDMMAAAA
Exemplo: 12041998



Alterar senha

No primeiro acesso o sistema irá direcioná-lo para a página “Alterar Senha”.
Guarde bem sua nova senha!

Escolha sua nova senha 
de acesso.

Neste campo, repita a 
nova senha.

Clique no botão “alterar 
senha” para confirmar.



Senha

A senha pode ser alterada a qualquer momento.
Porém, para sua segurança, mantenha os dados do cadastro sempre atualizados.



Desvendando o calendário letivo

1 . Sem . 2014 . TCNSUB.

Definição do período do ano.
- Nos cursos semestrais varia entre 1 e 2;
- Nos cursos anuais é sempre 1.

Ano de atividade

Modalidade de Ensino
Tipo de período:
Sem = semestral
Ano = anual



ORIENTAÇÕES PARA A 

REMATRÍCULA ONLINE



PORTAL DO ALUNO



As disciplinas da opção rematrículas são aquelas ofertadas 
para o tempo previsto de ingresso do estudante.

Por exemplo, o estudante ingressante do ano 2014/1 terá 
ofertado nesta opção as disciplinas do 2º semestre. As disciplinas 
solicitadas desta forma tem matrícula automática, uma vez que, o 
estudante tem garantida vaga para as disciplinas do seu respectivo 
período.

PORTAL DO ALUNO



As disciplinas da opção ajuste de matrícula são 
aquelas ofertadas para períodos não previstos para 
o estudante.

Por exemplo, o estudante ingressante do ano 
2014/1 poderá selecionar disciplinas de todos os 
semestres.

As disciplinas solicitadas desta forma não tem 
matrícula automática, uma vez que, estarão 
condicionadas a existência de vaga e a 
homologação da matrícula.

PORTAL DO ALUNO



Depois de selecionar 
as disciplinas, não 
esqueça de fazer a 
solicitação! 



Maiores informações

Coordenadoria de Registros Escolares

cre@restinga.ifrs.edu.br
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