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A qual grupo se destina este manual ?

R – Sem restrições

Há algum procedimento anterior, por parte do grupo ao qual se 
destina este manual, que deva ser feito antes de realizar as ações 
explicadas neste manual ?

R- Nenhum procedimento se faz necessário

Esse manual tem por finalidade auxiliar e facilitar a usabilidade da interface do sistema SIG pelos 
seus vários usuários. Orientamos que quaisquer dúvidas relativas a uma ação vinculada a uma 
determinada atividade-fim devem ser encaminhadas diretamente a unidade que detém o 
conhecimento dessa atividade.
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1- Dentro do Portal Público do SIGAA(https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public), acesse “Extensão”, 
“Ações de Extensão”:

2- Na tela seguinte utilize os filtros para buscar a ação desejada e clique na mesma para selecioná-
la:
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3- Na tela seguinte, leia com atenção o resumo e programação da ação e, ao final da página, clique 
na opção “Clique aqui para fazer a sua inscrição”:

 COTIC-UFRRJ 



4- Para ter acesso a área de inscritos faz-se necessário realizar o cadastro no sistema (esse cadastro é
independente do login de acesso ao sig). Caso seja a primeira vez que você esteja acessando essa 
tela, clique na opção “Ainda não possuo cadastro”.

5- Uma vez realizado o cadastro e acessada a área do participante, é possível realizar ações como 
alterar cadastro, verificar cursos e eventos abertos e verificar os cursos nos quais o participante já 
está inscrito.
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6- Para realizar a inscrição, basta selecionar a opção “Cursos e Eventos Abertos” conforme 
mostrado na tela anterior, onde o participante será direcionado a tela abaixo para realizar a inscrição
clique no botão indicado pela seta:
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7- O participante será levado para a tela com o formulário de inscrição onde o mesmo deverá ser 
preenchido e ao final clicar no botão “Confirmar Inscrição”.

Obs: Todas as regras e condições contidas no formulário foram estabelecidas pela unidade 
proponente da ação de extensão. Quaisquer dúvidas devem ser direcionadas a unidade em questão.
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17- Fim do Tutorial

Equipe Ajuda SIG – COTIC

ajudasig@ufrrj.br
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