
 
               COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII 

     Portaria de Regularidade de Estudos n.º 80 - 25/09/81 - MEC 

 

CIRCULAR Nº 001/2021      Juiz de Fora, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

 Prezados/as Senhores Responsáveis: 

 

 

 Esperamos que todos/as estejam bem. 

 

Em razão do contexto do distanciamento social, decorrente da pandemia da COVID-19, 

informamos que a pré-matrícula de seu/sua filho/a para o ano letivo de 2021, referente aos anos 

escolares do Ensino Regular Fundamental e Médio, será realizada virtualmente acessando o 

sistema SIGA, no período de 01 a 15 de fevereiro/2021, através do “link” 

https://sigam.ufjf.br/index.php/siga/publico/joao23/formPreMatriculaP1/ 

Para os/as responsáveis que não conseguirem realizar a pré-matrícula pelo SIGA, poderão 

efetivá-la dirigindo-se ao Colégio nos seguintes dias e horários, conforme calendário para cada 

segmento de ensino: 

- 01 a 03 de fevereiro - plantão pré-matrícula EM - 8h às 13h 

- 04, 05 e 08 de fevereiro - plantão pré-matrícula EF II - 8h às 13h 

- 09, 10 e 11 de fevereiro - plantão pré-matrícula EF I - 8h às 13h 

 Seguem os passos para a pré-matrícula no SIGA: 

 

1) Na tela inicial, o aluno informa seu CPF e Data de Nascimento e clica no botão "Continuar" 

para prosseguir; 

2) Na tela seguinte serão exibidas algumas informações do aluno e duas caixas de seleção para 

ele marcar, solicitando a pré-matrícula e declarando concordar com os termos; 

3) O aluno deverá então marcar as duas caixas de seleção e clicar no botão "Confirmar"; 

4) Após confirmar será exibida na tela a mensagem "Pré-matrícula confirmada com sucesso!" e 

será enviada uma mensagem para o e-mail cadastrado, como comprovante. 

 

 Em caso de dúvida, favor entrar em contato pelo e-mail joaoxxiii@ufjf.edu.br – assunto: 

Dúvida pré-matrícula – ou pelos telefones 32297602 / 32297603, no horário de 8h às 12h. 

 

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

Secretaria do Colégio de Aplicação João XXIII 

 

 

 

 

 

Direção Geral do Colégio de Aplicação João XXIII 
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