
1 Para utilizar esta funcionalidade, 
acesse o SIGAA. Em módulos 

escolha Portal do Coordenador 
Lato Sensu;

No Portal do Coordenador Lato 
Sensu escolha a aba  Cadastro 

→ Processos Seletivos → 
Gerenciar Processos Seletivos.
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Nesta tela será apresentada uma lista com os processos seletivos já cadastrados.
Para realizar uma busca por um processo seletivo, informe o ano do processo que deseja
busca a fim de filtrar a pesquisa.

Gerenciar Inscrições

Nesta tela serão listadas as inscrições do processo seletivo. 

Status do Candidato 

Lato Sensu

Acesso 

Como Gerenciar

inscricoes?

Para gerenciar as inscrições do processo seletivo, clique no ícone Gerenciar Inscrições       .

Escolha a opção de status do candidato entre as opções listadas. 

Para notificar os inscritos do processo seletivo, clique em                                        .     

Se desejar visualizar os dados de um inscrito, clique no ícone       .
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Cadastrar Discente

Nessa tela será necessário adicionar os dados do candidato. 

Dados Pessoais 

Após preencher todos os dados obrigatórios, clique em Próximo Passo 
para  prosseguir com a operação.

Após notificar os candidatos, será necessário transformá-los em discentes. Para isso 
clique no ícone Cadastrar Discente.

Insira no mínimo os dados obrigatórios do discente;
CPF: Informe o CPF do candidato;
Nome: Informe o Nome do Candidato;
Nome Oficial: Informe o Nome Oficial do Candidato;
E-mail: Insira um e-mail de contado;
Nome da Mãe e do Pai: Informe o Nome dos pais do candidato;
Sexo: Selecione o Sexo do candidato;
Data de Nascimento: Clique no ícone      para utilizar o calendário e adicionar a data 
de nascimento;
Raça: Selecione a Raça do candidato na lista exibida; 
Tipo da Escola de Ensino Médio: Selecione o Tipo da Escola de Ensino Médio entre as 
opções listadas;
RG: Informe o RG do candidato;



6 Após preencher os dados pessoais do candidato, informe a Documentação do Discente:

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

Quer saber mais? 
Acesse o site dti.ifc.edu.br

7 Após preencher a documentação do discente informe os seus Dados da Inscrição:

8 Será exibido um resumo da Inscrição do Discente. Confira se todos os dados que foram 
cadastrados estão corretos. Para concluir a operação, clique em Confirma.

Documentação do Discente

Nessa tela preencha todos os dados obrigatórios:
Instituição de Conclusão: Selecione na lista 
apresentada, a Instituição de Conclusão de Graduação. 
Curso: Insira o Curso concluído;
Grau Acadêmico: Selecione o Grau Acadêmico do 
candidato;
Turno: Selecione o Turno do curso;
Ano – Período de Conclusão: Insira nos campos 
especificados o ano e o período de conclusão do curso; Ao concluir a documentação do discente, clique 

em Próximo Passo.

Dados do Discente

Curso: Selecione na lista apresentada o curso no qual o discente vai ser cadastrado;
Processo Seletivo: Selecione o processo Seletivo do curso;
Turma de Entrada: Selecione a Turma de Entrada;
Forma de Ingresso: Selecione na lista apresentada a forma de Ingresso do discente;
Procedência do Aluno: Selecione a procedência do Aluno;
Ano – Período de Ingresso: Insira nos campos especificados o ano e o Período de Ingresso;
Observação: Caso ache necessário adicione uma observação aos dados;

Resumo da Inscrição

Clique em Próximo para prosseguir com a operação.

Documentos Digitalizados
Arquivo Digitalizado: Se desejar inserir um Arquivo 
Digitalizado, clique em Escolher Arquivo e busque-o em 
seu computador;
Tipo do Documento: Selecione na lista o Tipo de 
Documento anexado;
Clique em Enviar Arquivo para anexar o documento.

Após  este passo o candidato terá recebido um numero de matricula.


