
PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO EM EVENTOS/CURSOS:

1.  Para  se  inscrever  nos  cursos/eventos  da  PROEX  deverá  acessar  o  site:
https://sig.ifc.edu.br/sigaa/public/home.jsf, conforme a imagem 1:

IMAGEM 1

2. Selecione a opção Extensão, de acordo a imagem 2:
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https://sig.ifc.edu.br/sigaa/public/home.jsf


3. Na tela abaixo, imagem 3, selecione a opção Eventos:
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4. Para buscar algum evento, clique no botão Buscar, conforme a imagem 4:
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5. Após clicar em Buscar serão exibidos os eventos/cursos disponíveis, de acordo com a imagem 5:
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6.  Selecione  na  lista  algum curso/evento  que  desejar  e  será  exibido  conforme  a  ilustração  da
imagem 6:
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7.  Clique  na  opção  “clique  aqui  para  fazer  a  sua  inscrição”  para  realizar  a  inscrição  no
curso/evento, de acordo com a imagem 7:
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8. Na tela da imagem 8, informe seu e-mail e a senha do usuário cadastrado:
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OBS: Caso não possuir o usuário já cadastrado. Cadastre um novo usuário clique na opção “Ainda
não possuo cadastro!”, de acordo com a imagem 9. Se já possui login cadastrado, segue a partir do
passo 13.



IMAGEM 9

9. Informe os dados do usuário conforme a ilustração na imagem 10. Todos os campos com o
asterisco (*) são obrigatórios. Após preencher, clique no botão Cadastrar.
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11. Quando inserir os dados e clicar em cadastrar, irá receberá um e-mail de confirmação. Clique
no link para confirmar o cadastro, conforme a imagem 11:
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12. Após confirmar o cadastro no link, será exibido a tela abaixo, conforme ilustração 12:
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13. Para realizar o login, informe o e-mail e a senha já cadastrada, de acordo com a imagem 13:
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14.  Realizado  o  login,  será  apresentada  os  eventos/cursos  disponíveis.  E  para  escolher  algum
curso/evento, clique no botão inscrever-se, conforme a imagem 14:
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15. Com o curso/evento escolhido, deverá informar a sua instituição e/ou Arquivo, de acordo com a
imagem 15. Para confirmar a inscrição na atividade, clique no botão Confirmar Inscrição e será
exibida a imagem 16:
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16. Com a confirmação na atividade, a inscrição será finalizada no curso/evento com a mensagem “
Inscrição realizada com sucesso”, de acordo com a imagem 17:
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OBS: Para cancelar a inscrição, basta clicar no botão “Cancelar Inscrição”.


