
Praça 25 de Junho C.P. 257 – Maputo – República de Moçambique – Tel.: 21 32 75 69 – Telefax 21 326426  

 

Direcção do Registo Académico 
 

EDITAL 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

ANO LECTIVO DE 2019 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Direcção do Registo Académico (DRA) informa aos estudantes que a renovação da matrícula decorrerá de 26 de Setembro a 29 de Novembro de 2018. 

Todo o processo de renovação de matrícula será feito através da plataforma digital denominada Sistema Integrado de Gestão Académica da UEM (SIGA -

UEM), localizada no sítio www.siga.uem.mz. Este endereço deverá ser acedido usando Google Chrome, Firefox ou então pelo navegador do seu Celular.  

 

2. PROCEDIMENTO 

i. Aceda ao sítio web do SIGA-UEM (www.siga.uem.mz); 

ii. Clique na opção Renovação de Matrícula e siga as instruções; 

iii. O sistema gerará um código da Entidade e Referência do Pagamento; 

iv. O pagamento deverá ser efectuado exclusivamente no Millennium BIM (Balcão ou canais remotos: ATM, Millennium IZI ou Internet banking) usando, 

para tal, o código da entidade e a referência gerados em (iii). 

 

3. SOBRE O ACESSO AO SIGA – UEM 

i. Para o estudante que estiver a aceder ao SIGA pela primeira vez, o “Nome de Usuário” é o seu número de estudante e a senha também é o número de 

estudante. 

ii. Para efeitos de segurança, é obrigatório que o estudante: 

a. Altere a senha de acesso para uma privada; 

b. Passe a usar o endereço de correio electrónico institucional (e-mail) como “Nome de Usuário” e a senha de acesso privada definida em “a.”; 

c. O estudante que está familiariazado com as funcionalidades do SIGA-UEM, deverá proceder conforme o faz habitualmente.  

iii. Caso o estudante queira alterar os seus dados de contacto no SIGA-UEM, deverá aceder a secção “Meu Perfil” e clicar no botão “Editar Perfil”. 

 

4. CONFIRMAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

i. A Renovação da matrícula será confirmada 24 horas úteis depois de efectuado o Pagamento, através do correio electrónico (e-mail) para os endereços 

registados no SIGA-UEM; 

ii. A confirmação de Renovação da Matrícula também poderá ser efectuada a partir do SIGA-UEM, acedendo a aba “Matrículas”, presente na secção “Meu 

Perfil”. 

 

5. ATENÇÃO 

A renovação da matrícula é de carácter obrigatório. 

6. FALE CONNOSCO 

     Para mais informações, contacte a DRA: 

 Av. Julius Nyerere, Nr. 3453, , Caixa Postal 257, no edifício da Reitoria, Campus principal; 

 Telefone: 21 410 100, Ext 1832 

 E-mail: siga@uem.ac.mz ou dra@uem.mz 

 

Maputo, Setembro de 2018 
 

A Direcção 
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