
 

Como abrir inscrições em ações de extensão do tipo Evento ou Curso 

para publicação, registro e CERTIFICAÇÃO dos participantes via SIGAA 

 

Dados Básicos para cadastro no sistema (solicitados por padrão do SIGAA) 

CPF 

Nome completo 

Data de Nascimento 

Endereço 

Telefones de contato (não obrigatório) 

E-mail 

Observação: não é necessário criar formulário de inscrição solicitando as informações acima. 

 

Dados Específicos 

 

Caso queira que os(as) candidatos(as) preencham dados mais específicos, para fins de seleção ou análise do 

público inscrito, é necessário criar um Questionário. 

 

SIGAA > Menu Extensão > Ações de Extensão > Inscrições > Questionário para Inscrições > Cadastrar Novo 

Questionário 

 

 

O sistema listará todos os questionários elaborados por servidores (técnicos e docentes) lotados na sua área 

(CECS, CMCC, ProPG etc), é possível visualizar e utilizar os questionários criados por outros nas inscrições do 

seu evento ou curso. 

 

Selecione “Cadastrar Novo Questionário” para criar um que atenda as suas necessidades. 

 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do


Como Abrir Inscrições 

 

SIGAA > Menu Extensão > Ações de Extensão > Inscrições > Gerenciar Inscrições > Abrir período de inscrição 

 

Método de Preenchimento das vagas 

Com confirmação: a coordenação analisará as inscrições e selecionará os participantes/alunos.  

Dica: as pessoas só conseguirão realizar inscrição em mini atividade depois de ser 

aceita/aprovada na ação principal. 

Preenchimento automático: a pessoa é aceita como participante/aluno assim que se inscreve na ação 

 

 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do


Em “Instruções para Inscrição” coloque todas as informação que julgar necessárias.  

Abaixo, parte da visualização de inscrição no Portal Público. 

 

 

Atenção! Colocar o informe:  

Não é obrigatório inserir Arquivo 

No campo “Instruções para Inscrição”, por padrão há um campo para esse fim em todas as inscrições. 

Se precisar que os interessados insiram algum arquivo, substitua o informe acima por: 

Inserir preferencialmente arquivos em formato PDF 

 

  



Como orientar seu público alvo 

 

Divulgue o nome da ação e o Portal Público do SIGAA UFABC.  
 
Endereço para inscrições em eventos e cursos de Extensão e Cultura:  

ufabc.net.br/sigextensao 
 
É importante salientar para as pessoas que o cadastro tem 2 etapas:  

- Primeira: cadastro no portal público com confirmação via e-mail; 

Nota: muitas pessoas acham que a confirmação do cadastro já é a inscrição no curso/evento e não 
realizam a segunda etapa. 

- Segunda: acessar o portal para realizar a inscrição no curso ou evento. 

 

O Portal Público do SIGAA dá acesso a todos os cursos e eventos de Extensão e Cultura ofertados pela UFABC! 

 

Instruções para cadastro no Portal Público do SIGAA: 
 
 Clique em "Inscrever-se" (ícone de seta). 

 Clique em “Ainda não possuo cadastro”. 

 Insira os dados solicitados. 

 O sistema encaminhará uma mensagem para o seu e-mail para finalização do cadastro. 

 Após a finalização do cadastro no Portal Público do SIGAA UFABC, insira seu e-mail e senha. 

 Clique em "Cursos e Eventos Abertos". 

 Clique em “Inscrever-se" (ícone de seta) referente ao curso ou evento de seu interesse. 
 
Atenção!  
Se você ainda não é usuário do Portal Público do SIGAA UFABC, você deverá realizar o cadastro no sistema. 
Alunos(as), servidores(as) técnicos e docentes da UFABC devem utilizar e-mail pessoal. 

http://ufabc.net.br/sigextensao

