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Tutorial para Inscrição em 
Eventos e Cursos de Extensão



PASSO 1 Entre na página Pública do

SIGAA da UFRN e vá até a

opção “Extensão”.

Em seguida, “Visualizar Cursos

ou Eventos”.



PASSO 2

A próxima tela irá

apresentar uma

lista de ações de

extensão com

inscrições

abertas.

Clicando no ícone

da LUPA, você

terá acesso aos

detalhes da ação.

Clicando na seta,

você será

direcionado(a) a

tela de inscrição.



PASSO 3

Nessa tela,

informe o e-mail

e senhas

cadastrados e

selecione

“Entrar”.

Caso você não

possua

cadastro,

selecione a

opção “Ainda

não possuo

cadastro!”.



PASSO 4

A telas dos

passos 4 e 5 são

específicas para

o participante que

irá cadastrar-se e

realizar o primeiro

acesso. Se você

já tem cadastro,

dê continuidade

ao acesso por

meio do login

(passo 6).

Após o preenchimento 

e confirmação das 

informações de 

cadastro, você 

receberá um e-mail de 

confirmação de login e 

senha.



PASSO 5

Após o

cadastro,

selecione a

opção “Ir tela

de Login”



PASSO 6

Insira o e-mail e a

senha que você

utiliza na página

pública do SIGAA .

ATENÇÃO!

Não se trata de um

login de discente,

docente ou técnico,

mas de

participante.



Agora você está “logado”, pronto para 

inscrever-se em cursos e eventos de 

Extensão. Do lado esquerdo da tela, no 

menu, selecione “Cursos e Eventos Abertos”.



PASSO 7

Utilize o filtro

de busca e

selecione a

ação.

Inscreva-se

selecionando

a seta verde,

ao lado da

ação que

você

escolheu.



PASSO 8

Preencha os

campos indicados.

Apenas o que está

destacado com

asterisco é de

preenchimento

obrigatório do

sistema.

Confirme sua

inscrição

selecionando a

opção “Selecionar

Inscrição”.



FIM

Pronto, você já

está inscrito!

Leia os informes

sobre emissão de

certificado e

declaração.

Confira as

informações sobre

a sua inscrição.

Caso deseje

cancelar, clique no

ícone “Cancelar

Inscrição”.



Caso você precise de suporte 
técnico, pode entrar em 

contato conosco através dos  
contatos: 

Para CURSOS: 
•Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva (coordenador)

E-mail: dgkcs@yahoo.com.br

Institucional: (84) 99229-6461 // (84) 99167-6602
•Nereida Soares Martins

E-mail: nereidamartins.ufrn@gmail.com

Institucional: (84) 99229-6461

Para EVENTOS:
•Ricardo Diego Rimenez Gurgel da Fonsêca

(Coordenador)

E-mail: rdgurgel@reitoria.ufrn.br

Institucional: (84) 99224-0073

Ramal: 112
•Wanessa Paulino Neves Silva

E-mail: neves_wanessa@yahoo.com.br

Institucional: (84) 99474-6699

Ramal: 114


