
 

Fatec São Caetano do Sul – Antonio Russo 
 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
 

Conforme calendário acadêmico, a renovação de matrícula para o 1° semestre de 2018, será 

realizada de 22 a 26 de janeiro no sistema SIGA: 

https://www.siga.cps.sp.gov.br/aluno  

 

O acesso deverá ser feito com seu usuário e senha já utilizados no SIGA. 

1) Acessar o Menu e clicar em Matrícula online. 

2) Abrirá a tela de matrícula, onde constarão as instruções que deverão ser lidas com atenção. 

3) Aparecerá somente as disciplinas não cursadas ou cursadas sem aproveitamento 

(reprovadas). 

4) Alertamos que a matrícula estará fechada (disciplinas pré-selecionadas para a matrícula 

não havendo possibilidade de alteração). 

5) Conferir a matrícula já processada (observar atentamente as disciplinas em TE na cor Laranja 

- reprovadas somente por nota e serão cursadas sem a obrigatoriedade da frequência no 

MESMO período de ingresso, e as avaliações deverão ser efetuadas). 

6) Em caso de concordância clicar em CONCORDO COM A MATRÍCULA. As disciplinas 

selecionadas ficarão na cor Amarela para os alunos de curso presencial e Amarelo com NC 

(Não confirmada) para os alunos da EaD, pois somente será confirmada após alocação no 

AVA. 

7) Em caso de discordância: clicar em NÃO CONCORDO COM A MATRÍCULA PROPOSTA e 
comparecer à Secretaria Acadêmica conforme calendário proposto por curso/turno: 

Curso   Turno Data Horário 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Manhã 30/1 (terça-feira) 9h às 13h 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Tarde 31/1 (quarta-feira) 14h às 17h 

Jogos Digitais Noite 31/1 (quarta-feira) 17h às 20h 

Segurança da Informação  Manhã 2/2 (sexta-feira) 9h às 13h 

Segurança da Informação  Noite 1/2 (quinta-feira) 17h às 20h 

Gestão Empresarial EaD 1/2 (quinta-feira) 14h às 17h 

 

ATENÇÃO: O sistema ficará aberto para rematrícula somente no período acima citado e caso a 

matrícula não seja realizada será trancada automaticamente e caso não confirme o trancamento 

a matrícula estará CANCELADA. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- As disciplinas reprovadas devem ser cursadas em até 2 semestres após a reprovação 

(conforme artigo 42 do Regulamento Geral das Fatecs, disponível na íntegra aqui: 

https://www.fatecsaocaetano.edu.br/arquivos/regulamento_graduacao.pdf). 

- A partir da efetivação de matrícula os atestados estarão disponíveis para solicitação no SIGA 

(Menu – Solicitações – Solicitações de Documentos), bem como novos cadastros na SP Trans 

(Bilhete Ùnico) e EMTU (Cartão BOM). 

- No caso de DÚVIDAS, enviem mensagem para: secretaria.saocaetano@fatec.sp.gov.br (não 

passaremos qualquer informação por telefone ou redes sociais), aguardem o prazo mínimo de 

24 e máximo de 48 horas úteis para retorno. 

 

Atenciosamente, 

 

Paula Daniela da Silva Monciatti 

Diretora de Serviços Acadêmicos 
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