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Sistema SIGAA 

TUTORIAL 

PRÉ-CADASTRO ONLINE DE CALOUROS 

Caro Calouro, 

Para realizar seu pré-cadastro online é necessário que acesse o site do Processo Seletivo do 

IFPA, em www.prosel.ifpa.edu.br, e selecione o processo seletivo em andamento para o qual 

se inscreveu. 

 

Na página do processo seletivo em andamento, em links importantes, clique em 

https://sigaa.ifpa.edu.br/sigaa/public, ou digite o endereço eletrônico no navegador de 

internet de seu computador. 

 

http://www.prosel.ifpa.edu.br/
https://sigaa.ifpa.edu.br/sigaa/public/home.jsf?modo=classico
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O link ou o endereço eletrônico levará você para a página do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA do IFPA. Nela, clique sobre o menu “Processo Seletivo” e 

depois no botão “Pré-cadastro Online de Calouros”. 

 

O sistema abrirá uma nova janela para iniciar o pré-cadastro. Após leitura da mensagem 

destacada, clique no botão “Iniciar”. 

 

Na janela seguinte, deve-se informar seu número de inscrição e CPF. Informe o conteúdo 

numérico que aparece na imagem ao lado do campo “Verificação de Segurança”, e clique no 

botão “Entrar”. 
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Na janela da Etapa 2 confira seus dados pessoais: nome, e-mail, filiação, estado civil, 

identidade, o endereço completo e telefone de contato, e demais dados presentes na tela, 

caso necessário proceda a correção da informação. Informe seus dados pessoais, de 

escolaridade e aqueles referentes a seus documentos que ainda não constam no formulário 

eletrônico, e ao final clique no botão “Próximo Passo”. 
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Após o preenchimento do formulário eletrônico o sistema passará para a Etapa 3. Confira se 

seus dados foram preenchidos corretamente. Caso precise corrigir clique no botão “Voltar” no 

final da tela. Se não, clique no botão “Confirmar” para passar para a próxima etapa. 
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Na Etapa 4 deverá ser anexado ao cadastro de calouro o arquivo em PDF do Histórico Escolar 

Oficial ou o Boletim de Notas Oficial ou documento equivalente, conforme consta no edital do 

processo seletivo, contendo as mesmas notas lançadas no sistema de inscrição do processo 

seletivo e com as quais concorreu. 

Utilize o botão “Escolher arquivo” para procurar o arquivo PDF que será anexado e depois 

clique no botão “Anexar Arquivo”. 

Certifique-se que o arquivo PDF foi anexado visualizando-o no campo “Descrição do Arquivo”. 

Nesse campo aparecerá o nome do arquivo PDF que você anexou. Clique no botão “Cadastrar” 

para enviar o arquivo. No auto da tela aparecerá a mensagem “Arquivo Anexado com 

Sucesso”, simbolizando que o arquivo foi enviado. 

 

 

 

Na Etapa 5 o sistema abrirá uma janela informando que seu pré-cadastro online foi realizado 

com sucesso. 

Clique no botão “Imprimir” para gerar um formulário para impressão ou salvar em arquivo PDF 
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Orienta-se a apresentar a impressão de seu pré-cadastro online de calouro juntamente com as 

cópias dos demais documentos obrigatórios para habilitação de matrícula no IFPA, conforme 

consta no edital do processo seletivo. 

LEMBRETE: Acompanhe a situação de avaliação do documento de comprovação de notas 

acessando diariamente este ambiente de “Pré-cadastro Online de Calouros” do sistema 

SIGAA do IFPA. 


