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VIII JORNADA ACADÊMICA DA UFOPA 2019 
 

TUTORIAL DE ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES E SUBMISSÕES DE 

TRABALHOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EVENTOS 

(SIGEVENTOS) 

 

Para a submissão de trabalhos (Minicursos e Oficinas, Resumos para o Seminário de Graduação, 

Salão de Extensão, Seminário de Iniciação Científica e Seminário de Pós-Graduação) na VIII Jornada 

Acadêmica da Ufopa 2019 é necessário, primeiramente, realizar a inscrição no SIGeventos. Deste modo, 

siga os passos abaixo: 

1. Acesse o endereço eletrônico: https://sigeventos.ufopa.edu.br 
2. Clique em: “Entrar no sistema” 

 

3. Selecione a opção de “Possui vínculo com a UFOPA” (Opção exclusiva para servidores e 

discentes da Universidade). Após isso, insira o usuário e senha (os mesmos utilizados para acesso aos 

Sistemas – SIGAA, SIGRH, etc). 

 

https://sigeventos.ufopa.edu.br/


4. Os participantes de outras Instituições externas à Ufopa devem, primeiramente, selecionar o 

ícone “Cadastre-se” e preencher suas informações profissionais e pessoais. 

 

 

5. Após inserção do usuário e senha (servidores e discentes da Universidade) e o cadastro 

(participantes de outras Instituições externas à Ufopa), é necessário entrar no sistema. Em seguida, 

selecione o evento “VIII Jornada Acadêmica da Ufopa” e clique em “Inscrições e submissões de 

trabalhos”: 

 

  

 

 

 

 

 

 



6. Na área do participante, clique em “Realizar Nova Submissão”: 

 

7. Clique no símbolo dos eventos associados para visualizá-los: 

 

8. Escolha o evento associado (Minicursos e Oficinas, Resumos para o Seminário de Graduação, 

Salão de Extensão, Seminário de Iniciação Científica e Seminário de Pós-Graduação) à VIII Jornada 

Acadêmica para o qual gostaria de submeter o trabalho, considerando os prazos de submissão e as normas 

específicas de cada um e selecione o ícone . 

 



9. No passo 1 de 5: Preencha o título do trabalho, o resumo e a área do trabalho (conforme as áreas 

de conhecimento das normas de submissão do evento associado escolhido). 

 

10. No passo 2 de 5:  

Preenchimento dos Dados do responsável, orientador ou coordenador: Informe o tipo de vínculo 

com a Instituição; Tipo de participação do evento; Matrícula (discentes); Siape (docente e técnico). Os 

participantes externos devem informar o E-mail, CPF, Nome Completo e Instituição. E após isso, clique 

em “Adicionar responsável”.  

Preenchimento dos dados dos participantes, primeiro autor, orientador ou coordenador: Informe o 

tipo de vínculo com a Instituição; Tipo de participação do evento; e após isso clique em “Adicionar 

responsável” para cada integrante do trabalho. 

 



11. No passo 3 de 5: Adicione o arquivo do trabalho, em formato PDF, com até 10 megabytes, 

considerando as normas de submissão de cada evento associado. 

 

12. No passo 4 de 5: Concorde com os termos dos direitos autorais do trabalho e em seguida clique 

em “submeter”. 

 

 

 

 

 

 



13. No passo 5 de 5: É fornecido o comprovante de submissão do trabalho. 

 


