
Universidade Federal do Oeste do Pará 
Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão 

Manuais do Módulo de Extensão - Sigaa 
 

Realizar inscrições on-line em cursos e 
eventos de extensão 

Esta funcionalidade possibilita a qualquer usuário, seja da Ufopa ou externo, realizar inscrição 
on-line em cursos ou eventos de extensão que estejam com inscrições abertas. 

 

1. Acesse a área pública do Sigaa: 

 Acesse pelo endereço: https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa/public/home.jsf 

 Clique em "Extensão" no meu lateral e depois em "Acesso à Área de Inscritos em 
Cursos e Eventos": 

 

 

 

 Estudantes da Ufopa também podem acessar pelo Sigaa  Portal discente  Menu 
Extensão  Inscrições on-line em ações de extensão. 

 

2. Cadastre-se na área de inscritos em cursos e eventos (Se já possui 

cadastro, vá para o passo 3) 

 

 Caso ainda não possua cadastro na área de inscritos em cursos e eventos, clique 
em “ainda não possuo cadastro”. 

Obs: Esta área exige um cadastro para acesso com e-mail e senha específicos, 
independentes do login dos alunos e servidores da Ufopa no Sigaa. 

https://sigaa.ufopa.edu.br/
https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa/public/home.jsf
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 Preencha seus dados corretamente e clique em "Cadastrar", ao fim da página. 
  

 

 

 Será exibida na tela a mensagem “Cadastro realizado com sucesso”: 
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 Para que o cadastro seja efetivado é preciso confirmá-lo por meio de um link 
que será enviado para o endereço de e-mail informado no cadastro. Acesse seu 
e-mail e confirme seu cadastro no link: 
 

 
 

 Após a confirmação, uma mensagem de cadastro do participante confirmado 
com sucesso! será exibida na tela. 

 Vá para a Tela de login: 
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3. Faça login no sistema e selecione o curso ou evento no qual 
deseja inscrever-se  

 

 Informe o e-mail e a senha cadastrados no passo 2 e clique em “entrar”: 

 

 

 Na lateral esquerda, selecione “Cursos e eventos abertos” 

 

 

Atenção: Apenas cursos e eventos com inscrições abertas serão listados. 

 

 Clique no ícone  para visualizar mais informações sobre a ação, como requisitos 
para participação e a programação do evento, por exemplo. 

 Obs: clicando no ícone  você poderá se inscrever em subatividades do evento, 
quando houver, mas somente após a inscrição na atividade principal. 
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 Será gerada a página do curso ou evento contendo as informações detalhadas do 
mesmo. 

 Ao final da página, clique em “voltar” 
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 Clique no ícone  para inscrever-se no curso ou evento desejado: 

 

 

 Preencha as informações solicitadas no formulário de inscrição do curso ou evento e 
clique em “confirmar inscrição”: 

 

Obs: Não é obrigatório anexar arquivos no momento da inscrição, a menos que tenha 
sido solicitado pelo coordenador do evento. Se não for o caso, o sistema permitirá 
avançar sem necessidade de inserção de anexos. 
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 Será gerada a tela de confirmação com a mensagem: “inscrição realizada com 
sucesso”: 

 

 Veja as observações feitas pelo coordenador(a) da ação quanto aos requisitos 
para direito ao certificado, dentre outros. 

 Caso deseje, pode cancelar a inscrição como participante do curso ou evento. 

 

 Após a realização do curso ou evento, acesse no site da Procce o tutorial 

para acessar declarações e certificados de ações de extensão:  

http://www.ufopa.edu.br/procce/documentos/normas-e-regulamentos/ 

Dúvidas, sugestões e solicitações de treinamento sobre o módulo de extensão do Sigaa 
devem ser enviadas para o e-mail extensao@ufopa.edu.br. 
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