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Caso você  ainda não tenha cadastro  no SIGAA,  efetue  o seu auto  cadastro  seguindo o  passo  a  passo
apresentado neste link:  http://wiki.ufopa.edu.br/artigo/62/auto-cadastro-ao-sigaa. Caso já tenha cadastro
no SIGAA, prossiga com a leitura.

Antes de efetuar a adesão ao cadastro único, verifique se os seus dados pessoais estão atualizados no
SIGAA. Para isso, 
Passo 1:             

a) Acesse o site do SIGAA/UFOPA: https://sigaa.ufopa.edu.br 
b) faça o seu login:

c) Clique em meus dados pessoais e atualize-os. Caso já estejam atualizados, é só prosseguir para o próximo
passo.

ATENÇÃO!!! Nos seus dados pessoais do SIGAA, caso você não possua conta corrente ativa, preencha os
campos de conta e agência com 0 e deixe o campo “operação”  em branco, pois  esse campo deve ser
preenchido somente nos casos que o banco escolhido for a Caixa. 
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Para efetuar a adesão ao cadastro único e preencher o questionário socioeconômico, acompanhe os 
seguintes passos:

Passo 2: 
 a) Acesse o menu Bolsas → Aderir ao Cadastro

Passo 3:
a) Selecione as informações nos campos destacados na figura abaixo para prosseguir com a adesão ao
cadastro único.   
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Passo 4:
 a) Preencha os campos obrigatórios (que estão marcados com estrela)  e clique em gravar perfil.

Passo 5:
a) Verifique se o seu endereço está correto, caso esteja clique em não e em continuar. 
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b) caso o seu endereço esteja incorreto, clique em sim e faça as modificações necessárias

      
Passo 6:
a) Neste passo, você iniciará o preenchimento do formulário de inscrição  
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b)  Dica:  Se  você  tiver  alguma dúvida  com  relação  alguma pergunta,  não  confirme  a  inscrição  do  seu
formulário. Tire suas dúvidas e retorne ao preenchimento do formulário. Uma vez preenchido e enviado, o
formulário não poderá ser alterado. 

Para efetivar a sua inscrição no auxílio, faça a solicitação! Leia o
manual de solicitação do auxílio, que é a segunda e última etapa
da sua inscrição.
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