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1.

Introdução

Caros Estudantes e familiares, este guia tem por objetivo servir como orientação nos
procedimentos da matrícula de novos estudantes na rede estadual de educação. Este
procedimento é previsto no calendário de matrícula 2013 para ocorrer no período de 2 a
11 de janeiro de 2013.

Este procedimento trata-se de um pedido de matrícula na rede estadual de
educação e que posteriormente será processado e divulgado o resultado no portal do
SIGEduc. Orientado pela escola indicada no resultado o familiar ou responsável do
estudante deverá comparecer a unidade escolar para efetivação da matrícula do
estudante e entrega dos documentos.

2. Passos para o Pedido de Matrícula

Digite no seu computador o endereço www.sigeduc.rn.gov.br e entre no portal
público do SIGEduc.
2.1 Clique no link Matrícula – Novos Estudantes

Após clicar no link indicado o SIGEduc apresentará o formulário para
preenchimento pelo candidato:
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2.2 Formulário de Preenchimento da Vaga

Passo 1: Escolha a sua Etapa de Ensino e Ano/Série.

Escolha a sua série/ano desejada e clique em Continuar.

O SIGEduc exibirá a lista de escolas disponíveis para matrícula e o estudante (ou
seu familiar) poderá escolher até duas opções de escolas.
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Após digitar o usuário e senha, clique em Entrar no Sistema. O SIGEduc então
apresentará ao usuário o Portal da Gestão Escolar, ilustrado na figura a seguir.
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2.3 Matrículas -> Estudantes Atuais -> Renovar Matrícula do estudante
Para renovação da matrícula de um determinado estudante o usuário deverá
escolher a seguinte opção no menu no Portal da Gestão Escolar ( Menu Matrículas,
Estudantes Atuais, Renovar Matrícula de Estudante )

O SIGEduc apresentará uma tela para que a escola informe o estudante que será
renovado podendo busca-lo por nome, etapa de ensino/serie e turno.

Após clicar em Buscar, o sistema irá apresentar os estudantes encontrados na
tela a seguir:
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Para selecionar um aluno, cliquei na seta verde ( ) que aparece no final de cada
linha. Ao clicar na seta, o sistema irá solicitar a confirmação dos dados em uma tela
conforme ilustração a seguir:

Para confirmar a Renovação do Estudante clique no Botão Confirmar.

O

sistema irá registrar a matrícula do estudante para 2013 e apresentará o comprovante a
seguir:
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Outras Informações Úteis



Caso a escola deseje imprimir uma listagem de todos os estudantes com um
espaço para assinatura dos país/responsáveis no ato da renovação poderá obtê-lo
no seguinte caminho: Portal da Gestão Escolar – Estudantes Atuais –
Listagem para Renovação de Matrícula.



É essencial que a escola faça a renovação da matrícula dos estudantes pelo
SIGEduc. Só assim a vaga do estudante estará garantida na rede estadual de
educação.



Os dados do SIGEduc foram importados do Educacenso.
Caso haja
divergências o escola poderá cadastrar novos estudantes pelo caminho: Portal
da Gestão Escolar - Estudantes – Cadastrar Novo Estudante no Ano Letivo
Atual.

 Em caso de dúvidas ou eventuais problemas, a escola poderá ligar para o suporte
no telefone 3232-1316 ou através da abertura de chamado pelo sistema.

Precisamos da sua participação!
O SIGEduc é uma ferramenta de construção coletiva para a melhoria e
modernização da educação do RN. Precisamos do seu retorno para
melhoria do sistema.
Caso tenha sugestões para melhorar o sistema, abra um chamado nos
informando.
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