
TUTORIAL DE INSCRIÇÃO  
ATIVIDADES DE EXTENSÃO DA BRINQUEDOTECA 

 
1. PASSO - Acessar o link do Sigaa UFPB:  

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/4768 
 

Após ter clicado no link acima, você será direcionado para esta página logo abaixo. 

 

 
 

 

 

2. PASSO -  Você será direcionado para a página do Login. Entre no sistema (com seu email e senha) e clique em 

entrar; 

 

Caso NÃO tenha cadastro é só CLICAR em “Ainda não possuo cadastro” que está destacado em verde logo 

abaixo, após ter feito é só seguir as instruções novamente. 

 

 
 

1. “Deslize para baixo” 

até o fim dessa página. 

CLIQUE nesse botão para 

“Fazer sua inscrição na 

Palestra” 

2. Digite o seu login 

e clique em “Entrar” 

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/4768


3. PASSO - Agora você está na Página inicial -> Clique em "Cursos e Eventos Abertos"; 

 

 
 

 

4. PASSO – Na parte de baixo da página encontre o evento “Brinquedoteca e Ludicidade: trocando experiências” 

e clique na seta verde           ao lado dele para inscrever-se nesse evento. 

 

 
 

 

 

5. PASSO - Preencha o nome de sua instituição - clique no botão "confirmar inscrição" e confirme no "OK"; 

 
 

 

6. PASSO - Você se inscreveu no evento, agora se inscreva nas mini atividades desse evento clicando na parte de 

baixo no nome "Página Inicial" -> e em seguida "Cursos e Eventos Abertos" (ver o PASSO 3); 

 
 

7. PASSO - Lá embaixo encontre o Evento Brinquedoteca (ele está verde pois você se inscreveu) mas agora clique 

no símbolo do quebra cabeças              para inscrever-se nas mini atividades; 

 
 

 

8. PASSO - A lista das mini atividades aparecerá, clique na seta verde            ao lado daquela que deseja se 

inscrever (ver o PASSO 5). 

3. Clique em 

“Cursos e 

Eventos 

Abertos”. 

 4. Clique 

na “seta” 

 

 

 

5. Digite o nome de 

sua “instituição”. 

Confirme a sua 

inscrição. 

7. Clique para se 

inscrever nas mini 

atividades. 

 

 

6. Clique para voltar à “página inicial”. 


