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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

                                        Campus – Araxá 

 

                     Como acessar o SIGAA 
 

 

 

O SIGAA é um dos canais oficiais de comunicação do ,CFETMG  com os estudantes, pais e 

responsáveis. Para auxiliar no acesso ao sistema o CEFETMG Campus Araxá criou um passo a 

passo. O procedimento é simples, basta realizar um autocadastro para receber as 

notificações enviadas pela Instituição. Com isso as famílias podem acompanhar de forma 

mais próxima e eficiente a vida acadêmica dos filhos. 

Atenção: Para realizar o Autocadastro Familiar é necessário que o familiar esteja registrado 

como responsável de um aluno no SIGAA. 

 

Vamos aos passos:  

1. Acessar o link:       www.cefetmg.br 

1.1 Clicar no ícone Alunos  

1.2 Clicar no ícone Acesso 

1.3 Sistema Acadêmico

 

 

http://www.cefetmg.br/


 

 

2. Clicar no ícone SIGAA – Fazer Login 

 

Você pode acessar essa página também direto pelo link: 

https://sig.cefetmg.br/sigaa/verTelaLogin.do 

 

 

 

Se ainda não fez o 

cadastro do familiar 

responsável clique no 

ícone cadastro familiar. 

Se já fez, acesse: Entrar 

no Sistema 

 

 

 

ca 

https://sig.cefetmg.br/sigaa/verTelaLogin.do


Em seguida, será exibida a tela que lhe permitirá a inserção de seus dados para realização 

do cadastro. 

 

 

3. Preencher os campos: 

O cadastro só será validado se os dados digitados forem iguais aos dados informados no 

sistema SIGAA. 

DADOS OBRIGATÓRIOS A SEREM INFORMADOS DO ALUNO 

Matrícula: Informe o número de matrícula. 

Nível: Selecione o nível integrado. 

Nome: Informe o nome completo. 

Se você é estrangeiro marque a caixinha. 

CPF: Informe o número do CPF. 

RG: Informe o número do RG. 

Data de Nascimento: Informe a data de nascimento ou clique no ícone . 

Ano Inicial: Informe o ano de ingresso do aluno na instituição. 

 

DADOS OBRIGATÓRIOS A SEREM INFORMADO DO FAMILIAR RESPONSÁVEL 

Nome: Informe o seu nome completo. 

CPF/Login: Informe o seu número de CPF. 

Data de Nascimento: Informe a sua data de nascimento ou clique no ícone . 

Grau de Parentesco: Selecione o seu grau de parentesco com o aluno. 

DADOS DO SEU NOVO USUÁRIO 

E-mail: Informe seu e-mail. 

Senha: Informe uma senha. 

Confirmar Senha: Confirme a senha informada anteriormente. 

 

4. Clicar em Cadastrar. 

 



 

 

 

5. Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso confirmando o cadastro. 

Feito o cadastro, o familiar responsável pode se logar no SIGAA utilizando o número 

do seu CPF, cadastrado no SIGAA no login e a senha registrada. 

 

Após o usuário será redirecionado ao Portal Familiar onde poderá consultar as turmas 

em que o aluno está matriculado, consultar o horário das aulas, atualizar o endereço 

e o contato, gerar documentos do aluno tais como boletim, histórico, declaração de 

vínculo, receber comunicados da instituição, dentre outras funcionalidades. 



Durante o Ensino Remoto Emergencial, ao tentar consultar o boletim 

e a mensagem erro for exibida, o responsável deverá clicar nas 

disciplinas individualmente para saber a nota e a frequência. 

 

Em seguida, será exibida a tela que lhe permitirá a consulta das notas e frequência por 

disciplina, bem como todo trabalho pedagógico que o professor está fazendo. 

 

 

Notas individuais por disciplina. 

Clique em 

alunos para 

ter acesso a: 



 

Se tiver apenas O (zero) Consulte o horário do 1º Módulo/Bimestre para verificar se a 

disciplina foi ofertada. 

 

Qualquer dúvida entre em contato com a Coordenação do Curso. 

 

Contatos: 

Eletrônica -  saviores@cefetmg.br 

Mineração- alexander.gimenez@cefetmg.br 

Edificações - ferjordao@cefetmg.br 

Mecânica - alexandrelinhares@cefetmg.br 

Formação Geral (disciplinas Ensino Médio) - claudiopl@cefetmg.br 

 

Coordenador Acadêmico -  mateusantunes@cefetmg.br 

Pedagoga- keniaaraxa@cefetmg.br 

Assistente Social - daniellequintanilha@cefetmg.br 

Diretora:  birgit@cefetmg.br 
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