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CONHEÇA SEU HISTÓRICO ACADÊMICO 
 

O primeiro passo é acessar o SIGAA com login e senha. No menu discente, selecione ENSINO > 
DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES > HISTÓRICO ESCOLAR. Neste mesmo campo também é 
possível consultar notas e emitir o atestado de matrícula ou a declaração de vínculo com a 
universidade. 

 

 
 

A primeira parte do Histórico Escolar traz os dados pessoais que precisam estar corretos, pois 
as informações cadastradas constarão na emissão do diploma. Caso o (a) aluno(a) mude de 
residência, case, divorcie, mude de gênero ou realize qualquer mudança que reflita em 
alterações nos seus dados pessoais previamente cadastrados, deverá avisar à secretaria para 
que seja providenciada a correção imediata das informações, sendo importante que estejam 
sempre corretas e atualizadas. 
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A segunda parte do Histórico reúne dados importantes da sua passagem pelo PPGCOM, como 
o prazo de conclusão, o mês atual no curso, a linha de pesquisa, o nome do orientador, etc. 
Sempre que precisar saber o seu prazo final de conclusão de curso, basta consultar o seu 
histórico 

 

 
 

A terceira parte mostra informações sobre as disciplinas e atividades cursadas e/ou em 
andamento, além de frequência e notas. No campo inferior estão resumidos os componentes 
curriculares obrigatórios que devem ser cursados dentro do prazo estabelecido para a 
conclusão do curso. 
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Informações sobre trancamento, mobilidade acadêmica e prorrogações autorizadas estão no 
último campo do Histórico Escolar. 

 

 
 

Somente após a defesa da dissertação ou da tese, o Histórico Escolar ganhará um novo campo 
com informações sobre o trabalho, como título, palavras-chave e membros da banca.  
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