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Esta funcionalidade permitirá aos usuários (externos e internos) consultarem os eventos 

de extensão desenvolvidos pela Instituição. Ainda é possível visualizar os detalhes de 

cada evento e entrar em contato com os participantes. 

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Portal Público → 

Extensão → Eventos. 

O sistema exibirá a seguinte tela: 

 

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Esta operação será válida sempre que 

estiver disponível. 

Para voltar para a tela anterior, clique no link . 

Para prosseguir o usuário deverá preencher um ou mais dos seguintes campos: 

 Título da Ação: Informe o título da ação de extensão; 

 Tipo de Atividade: Este campo já virá preenchido com o tipo de atividade EVENTO; 

 Unidade Responsável: Escolha a opção desejada, entre as disponíveis no sistema; 

 Coordenador: Informe o nome do coordenador da ação de extensão. Ao digitar as 

letras iniciais, o sistema gerá uma lista de possíveis resultados para que o usuário 

possa escolher a opção desejada; 

 Ano: Insira o ano da ação de extensão a ser buscada. 

Exemplificamos com Tipo de Atividade EVENTO e Ano 2013. Em seguida, clique 

em Buscar. A tela seguinte será apresentada: 

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Aeventos&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:screenshot1139.png
https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Aeventos&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:screenshot1000.png


 

Para visualizar detalhes de uma das ações encontradas na lista, clique no link referente ao 

seu Ano/Título. Exemplificamos com 2013 - Apresentação do Projeto do Novo Marco 

Regulatório da Internet no Brasil . A página seguinte será visualizada: 

 

Clique em Voltar para retornar para a página anterior. 

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Aeventos&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:screenshot1140.png
https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Aeventos&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:screenshot1141.png


Nesta tela é possível visualizar os detalhes do evento de extensão selecionado. O usuário 

também visualizará o resumo e a programação do evento. 

Caso queira entrar em contato com um dos participantes, clique no link 

. A página do usuário para envio de email será gerada automaticamente. 

Para visualizar a página pública de um docente, clique no link com o nome do mesmo e a 

tela a seguir será visualizada: 

 

 

  

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Aeventos&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:06.png
https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Aeventos&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:screenshot1142.png
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Esta funcionalidade permitirá aos membros da comunidade externa participarem das 

ações de extensão desenvolvidas pela UFERSA. As inscrições realizadas estarão sujeitas 

a aprovação do coordenador da ação, para que então os inscritos possam ser efetivados 

como participantes na ação de extensão. 

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Portal Público → 

Extensão → Inscrições On-line. 

O sistema exibirá a seguinte tela: 

 

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela para 

confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função. 

Para voltar para o menu principal Portal Público, clique em Voltar ao menu principal. 

O sistema lista automaticamente cursos e eventos disponíveis, porém o usuário poderá 

buscar por ações de extensão de acordo com os seguintes critérios: 

 Título da Ação: Forneça o título da ação; 

 Tipo de Atividade: Selecione o tipo da ação dentre TODOS, CURSO ou EVENTO. 

 Área Temática: Escolha a área referente a ação de extensão; 

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Ainscricoes_on-line&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:0002.png


 Coordenador: Informe o nome do coordenador da ação. Ao inserir as letras iniciais do 

nome do coordenador, o sistema exibirá uma lista automática de nomes para facilitar a 

busca; 

 Período: Forneça o período da ação de extensão. Clique no ícone  para selecionar 

o período no calendário; 

 Apenas Inscrições Abertas: Selecione esta opção para buscar somente por 

inscrições abertas. 

Ao deslizar o cursor do mouse sobre o ícone , o sistema exibirá informações referentes 

a operação. 

Para dar prosseguimento a operação, clique em Buscar. O sistema exibirá uma tela 

semelhante a apresentada acima. 

O usuário poderá Ver Detalhes, Inscrever-se ou Reenviar senha de acesso referente ao 

resultado da busca. Estas operações serão explicadas nos tópicos a seguir. 

Ver Detalhes 

O usuário poderá visualizar os detalhes das ações de extensão clicando no ícone . 

Exemplificaremos a operação clicando no Título I Congresso Norte-Riograndense sobre 

inclusão no Ensino Superior. O sistema exibirá a seguinte tela: 

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Ainscricoes_on-line&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:02.png
https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Ainscricoes_on-line&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:03.png
https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Ainscricoes_on-line&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:05.png


 

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar. 

Caso deseje entrar em contato com algum membro da equipe da ação de extensão, clique 

no link . O sistema exibirá uma tela de envio de e-mail. 

Inscrever-se 

O membro da comunidade poderá inscrever-se em um curso de extensão. Para isso, 

clique em . 

O sistema exibirá a seguinte tela de login: 

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Ainscricoes_on-line&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:002.png
https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Ainscricoes_on-line&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:06.png


 

Todo usuário (tendo ele acesso ao sigaa ou não) deverá realizar um novo cadastro nesse 

módulo para ter acesso aos eventos disponíveis na universidade. 

 

Para realizar o cadastro, o usuário deverá preencher os itens descritos a seguir: 



 Dados Pessoais: O membro deverá informar se é Estrangeiro, caso seja deverá 

fornecer o número de seu Passaporte, caso contrário Informe seu CPF, Nome 

Completo, Data de Nascimento e Instituição. 

 Endereço: Informe o CEP, Rua/Av, Número, Bairro, UF e Município. 

 Contato: Forneça seu E-mail. 

 Arquivo: Caso deseje anexar um arquivo na inscrição, informe a Descrição do 

Arquivo e anexe o Arquivo clicando em Selecionar Arquivo. 

Dependendo da ação de extenção, haverão outros critérios para serem preenchidos. 

Para confirmar a inscrição, clique em Cadastrar. 

O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso: 

 

 

Apos a realização do cadastro, o usuário receberá um e-mail com uma solicitação de 

confirmação, ao confirmar o usuário terá acesso aos eventos da instituição. 

 

Para visualizar os eventos abertos, o usuário deverá clicar no ítem do menu lateral, 

destacado na imagem a seguir: 

 

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_publico%3Aextensao%3Ainscricoes_on-line&media=suporte:manuais:sigaa:portal_publico:extensao:10.png


Com os eventos listados, o usuário poderá escolher em qual evento ele vai se inscrever: 

 

Caso o evento possua atividades internas ao tema principal, como por exemplo, palestras 

separadas ou minicursos, o usuário deverá (além de se inscrever no evento geral) também 

se inscrever na mini tarefa, clicando no ícone , como mostra a figura a seguir. 

 

Bom Trabalho! 

 


