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Acessar meus certificados/declarações 
como membro da equipe e participante 
ações de extensão 

Esta funcionalidade possibilita aos membros da equipe e participantes de ações de extensão o 
acesso a declarações e certificados de ações de extensão concluídas. 

 

I. Como emitir minhas declarações ou certificados como membro da 
equipe de programas, projetos, cursos e eventos de extensão 

 

1. Acesse o módulo de extensão no Sigaa, faça login no sistema e 
acesse a área de certificados e declarações, de acordo com a sua 
categoria: 

 

a) Docentes 

Sigaa  Portal docente  Extensão Certificados e declarações  Como 
participante ou membro da equipe 

 

 

https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa
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b) Técnicos Administrativos 

Sigaa  Módulo Extensão  Ações de Extensão Certificados e declarações 

 

 

c) Discentes 

Sigaa  Extensão  Certificados e declarações 

 

 

Obs: Membros externos que atuaram na equipe organizadora de programas, projetos, 
cursos e eventos devem solicitar seu certificado ao coordenador(a) da ação. 

 

2. Acesse suas declarações ou certificados 

 O ícone  permite realizar o download do certificado em formato PDF, caso a 
ação já esteja concluída e/ou o membro da equipe esteja com sua participação 
finalizada pelo coordenador da ação. 
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 Caso a ação ainda esteja em execução ou sua participação ainda não esteja 
finalizada, será possível realizar o download apenas de uma declaração, em 

formato PDF por meio do ícone  . 

 Já o ícone  permite visualizar todas as informações que constam no certificado. 

 

 

 

Importante: Apenas certificados de ações de extensão com status "CONCLUÍDA" 
estarão disponíveis para acesso. Caso o seu certificado ainda não esteja disponível, 
entre em contato com o coordenador (a) da ação. 

 

 

II. Como emitir minhas declarações e certificados como participante 
de cursos e eventos de extensão 

 

1. Acesse o portal público do Sigaa: sigaa.ufopa.edu.br 

 

2. Clique em “Extensão” no Menu lateral à esquerda 

 

3. Acesse a área de inscritos em cursos e eventos 

 

https://sigaa.ufopa.edu.br/
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4. Faça login na área de inscritos em cursos e eventos 

 

 

5. Clique em “Meus cursos e eventos” no meu lateral à esquerda 
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6. Clique no ícone  para acessar sua inscrição no curso ou evento de 
interesse 

 

 

 

7. Faça o download do seu certificado 
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 Caso seu certificado ainda não esteja disponível, entre em contato com o 
coordenador(a) da ação. 

 

 

 

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

 

 

Criado em 17/08/2021 

Responsável: Adrielle Serra 


