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ACESSO

Link: https://sia.ifrs.edu.br/aplicacoes/login/index.php

Usuário: número da matrícula precedido da letra a 

(ex: a01010001)

Senha: data de nascimento com 8 dígitos sem barras

(ex: ddmmaaaa - primeiro acesso). 

OBS: No caso de esquecimento da senha, utilizar a função “Esqueci 

minha senha”

https://sia.ifrs.edu.br/aplicacoes/login/index.php


ACESSO



PORTAL DO ESTUDANTE

Essa tela apresenta algumas informações importantes:

Meus dados:
Nome do aluno

Curso

Matrícula

Semestre de ingresso

Consultas:
Histórico Escolar Parcial 

Situação da Matriz Curricular

Etapa 2 – Ajuste de Rematrícula
Selecionar opção “Solicitar ajustes na Rematrícula”



PORTAL DO ESTUDANTE



REGRAMENTO DA REMATRÍCULA

O período de realização de rematrículas deverá ser verificado no Calendário

Acadêmico do campus. Estarão disponíveis no sistema TODAS as disciplinas

do curso, sendo que o estudante deverá PRIORIZAR a matrícula nas

disciplinas do seu semestre regular.

https://ifrs.edu.br/riogrande/ensino/calendario-academico/


TELA DE REMATRÍCULA

Dados do aluno:
Nome

Curso

Matriz Curricular

Lista de Disciplinas que poderão ser cursadas
Apresenta todas as disciplinas aptas a matrícula

Grade de horários
Apresenta os horários e dias da semana de cada turma selecionada



TELA DE REMATRÍCULA



REALIZANDO A REMATRÍCULA

Selecionar a primeira disciplina e selecionar uma turma

A grade de horários vai sendo preenchida ao selecionar a turma.



REALIZANDO A REMATRÍCULA

O estudante deve atentar para não criar conflitos entre as turmas.

Nesse caso, o estudante deverá tentar selecionar turmas que não haja conflito

ou escolher entre uma das disciplinas conflitantes, priorizando sempre a

disciplina do semestre corrente.



REALIZANDO A REMATRÍCULA

Após selecionar todas as disciplinas e conferir a grade de horários o estudante 

deverá selecionar “Confirmar solicitação”



HOMOLOGAÇÃO DA REMATRÍCULA

A homologação das solicitações de matrícula será realizada pela Coordenação

do Curso, conforme data estipulada em Calendário Acadêmico. Após esse

período, os estudantes poderão visualizar as disciplinas que estarão

efetivamente matriculados no Atestado de matrícula.

Qualquer necessidade de ajuste posterior ao prazo de rematrículas deverá ser 

solicitado via formulário eletrônico nos Requerimentos para Alunos.

Dúvidas?

Entre em contato com secretaria@riogrande.ifrs.edu.br

https://ifrs.edu.br/riogrande/ensino/coordenadoria-de-registros-academicos/requerimentos-para-alunos-do-ifrs/
mailto:secretaria@riogrande.ifrs.edu.br

