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Abrir inscrições on-line em cursos e 
eventos de extensão 

Esta funcionalidade possibilita aos coordenadores de cursos e eventos de extensão a abertura 
e o gerenciamento de inscrições on-line para cursos e eventos com status “em execução”, ou 
seja, que já foram cadastradas e aprovadas. 

 

1. Acesse o módulo de extensão no Sigaa e faça login no sistema. 

O caminho inicial é diferente de acordo com a sua categoria (docente ou técnico): 

 

 Docentes: . SIGAA  Portal docente  Extensão Ações de Extensão  Inscrições 
 Gerenciar Inscrições 

 

https://sigaa.ufopa.edu.br/
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 Técnicos Administrativos: SIGAA  Módulos  Extensão  Ações de Extensão  
Inscrições  Gerenciar Inscrições 

 

 

2. Escolha o curso ou evento para o qual deseja abrir período de 
inscrição 

Atenção: Apenas cursos e eventos com status "EM EXECUÇÃO" serão listados. 

 Clique no ícone  “Gerenciar Períodos de Inscrições” do curso ou evento (depois 
faça o mesmo procedimento para cada uma das miniatividades, se houver): 
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 Será exibida a tela abaixo. Clique em “  abrir período de inscrição”: 

 

 

3. Preencha os campos do formulário e finalize 

 Preencha todas as informações a serem exibidas aos participantes no momento da 
inscrição e após a inscrição e clique em “Abrir período de inscrição” no fim da página: 
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Importante: 

 Clique em “Não” para a cobrança de taxa de matrícula (funcionalidade ainda não 
disponível). 

 Selecione “preenchimento automático” para que não precise realizar a 
confirmação de inscrição de cada participante (a menos que seja necessário). 

 Informe a quantidade de vagas disponibilizadas e o período de inscrição. 

 É possível adicionar um questionário para o usuário responder no momento da 
inscrição. Basta realizar o cadastro do questionário no caminho: Inscrições -> 
Questionário para Inscrições. 

 Também é possível submeter arquivos. Essa opção pode ser usada para o 
participante enviar documentos que comprovem algum pré-requisito para fazer parte 
do curso ou evento. Mesmo que o envio de arquivo não seja obrigatório, o 
campo aparecerá para o participante, mas o sistema permitirá a inscrição 
mesmo que o arquivo não seja anexado. 

 

 Após realizar o procedimento, observe a mensagem no topo da página: “Período de 
inscrição aberto com sucesso” e para alterar qualquer informação adicionada 

anteriormente, clique no ícone : 

 

 

4. Visualize e divulgue o link de inscrição 

 A partir do momento em que as inscrições forem criadas, a ação estará visível na 
área pública do sistema para que os usuários possam se inscrever. 
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 Para ter acesso ao link a ser divulgado para os interessados realizarem as 
inscrições, acessar o portal publico do Sigaa (sigaa.ufopa.edu.br), clicar em 
"Extensão" no meu lateral e depois em "Visualizar cursos ou eventos": 

 

 

 A seguir, serão listadas as ações de extensão com inscrições abertas. Clique no 

ícone  para visualizar as informações do curso ou evento para o qual realizou a 
abertura de inscrições: 

 

 

 Será gerada então a página do curso ou evento, incluindo a URL da ação, que 
deve ser copiada e divulgada para que os interessados possam se inscrever: 
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5. Orientações para inscrição 

 

 Oriente os usuários tanto da Ufopa como externos que tenham interesse em 
realizar a inscrição, a acessarem o Tutorial “Realizar inscrição em cursos e 
eventos de extensão”, disponível no site da Procce, no link: 
http://www.ufopa.edu.br/procce/documentos/normas-e-regulamentos/ 

 

 

 Prezado coordenador(a), acesse também no site da Procce o manual de 

emissão de certificados de ações de extensão. 

 

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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