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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO 

 

 

 

TUTORIAL INSCRIÇÕES SNCT CAMPUS IV 2019 

 

Etapa 1: Acessar o link https://sigeventos.ufpb.br/eventos/login.xhtml e inserir usuário 

e senha para acessar a área de inscrição. O período de inscrições será até o dia 20 de 

outubro. 

 

 
 

 

Etapa 2: Ao entrar na página inicial dos participantes clicar em “Realizar uma nova 

inscrição” na seção “Inscrições”. 

 

 
Observação 1: Na seção “Inscrições” para inscrever-se em eventos associados é 

necessário inscrever-se no “evento geral”.  

 

 

https://sigeventos.ufpb.br/eventos/login.xhtml
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Etapa 3: Esta etapa é destinada para todos discentes que participarão da SNCT 2019, 

independente do evento associado que se inscreverá. Clicar no ícone (realizar uma 

nova inscrição) no evento Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Campus IV 

2019. 

 

 
 

Inscrever-se como “EXPOSITOR” em tipo de participação. 

 

 
Observação 2: Todos participantes devem assinar a lista de frequência no dia do evento 

para receber a certificação. 

 

 

Etapa 4: Esta etapa possui duas modalidades de participação: alunos de Secretariado 

(selecionados pela equipe de organização) que participarão da organização da Mesa 

Redonda e ouvintes (aberto para o público em geral). Clicar no ícone  que abrirá os 

eventos associados a SNCT Campus IV 2019. 
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Abrir o evento associado Mesa Redonda. Escolher o tipo de participação. Se participar 

da organização da Mesa escolher a opção “MONITOR”. Caso for assistir ao evento 

escolher a opção OUVINTE. 

 

 

Observação 3: O ícone quando está em eventos associados muda sua 

nomenclatura para “submeter trabalho”, porém não precisa de submissão ou inserção de 

arquivo.  

 

 

Etapa 5: Esta etapa é destinada aos alunos que foram selecionados pelos coordenadores 

dos cursos para trabalhar na Mostra de Profissões. Clicar no ícone   que abrirá os 

eventos associados a SNCT 2019. Abrir o evento associado Mostra das Profissões 2019 

(Ver observação 3). Escolha o tipo de participação “EXPOSITOR” e clique em 

inscrever-se. 
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Caso ainda tenha dúvida, entrar em contato com a Assessoria de Extensão: 

extensao.ccae.ufpb@gmail.com  

 

 

mailto:extensao.ccae.ufpb@gmail.com

