
Inscrição da Semana de Agroecologia:

As inscrições para a Semana de Agroecologia 2022 do CTUR serão feitas pelo sistema do
SIGAA, mas calma que você não precisa ser aluno para se inscrever, o sistema de extensão
funciona para participantes de fora também, e a inscrição não é complicada, então vamos lá?

● Para pessoas sem Cadastro no SIGAA, siga a partir do passo 6, pelo link:
https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf

● Alunos matriculados pelo SIGAA:

1. Para alunos já matriculados no sistema, o primeiro passo é simples, basta entrar no
seu Login no SIGAA, pelo link: https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/verTelaLogin.do

2. Uma vez na página inicial do Sistema, basta achar a aba “Extensão” e clicar na opção
Inscrição On-line em Ações de Extensão:

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/verTelaLogin.do


3. Para os alunos que já se inscreveram em eventos anteriores pelo Sistema de Extensão,
basta escolher o evento desejado e se inscrever pela seta verde:

4. Para se inscrever nas mini atividades da Semana de Agroecologia, como o Ciclo de
Palestras e as Oficinas na parte da tarde, basta clicar no quebra-cabeça ao lado da seta
verde:



5. Aparecerá mais atividades para se inscrever, sendo feita também pela seta verde no
lado direito. Para os alunos do Curso de Agroecologia, é obrigatória a inscrição no
Ciclo de Palestras, e em Oficinas que permitam completar o período de aula da tarde.

6. Para alunos que nunca se inscreveram em eventos de extensão pelo Sistema, serão
encaminhados para uma nova página de Login, caso seja a primeira vez, deve-se
selecionar a opção “Ainda não possuo Cadastro”.



7. Será então necessário o preenchimento de um cadastro rápido no sistema, basta
preencher as informações obrigatórias do formulário:

8. Uma vez preenchido será encaminhado para a página de inicial, basta clicar na opção
“Cursos e Eventos Abertos”:



9. Será então encaminhado para a página de seleção de atividades, assim como no passo
3, basta fazer a inscrição na Semana de Agroecologia pela seta verde:

10. Assim como no passo 4, para se inscrever nas mini atividades da Semana de
Agroecologia, como o Ciclo de Palestras e as Oficinas na parte da tarde, basta clicar
no quebra-cabeça ao lado da seta verde:



11. Aparecerá mais atividades para se inscrever, sendo feita também pela seta verde no
lado direito. Para os alunos do Curso de Agroecologia, é obrigatória a inscrição no
Ciclo de Palestras, e em Oficinas que permitam completar o período de aula da tarde.

Pronto! Agora você está inscrito nas atividades da Semana de Agroecologia 2022 do CTUR.
Nos encontramos lá!

Dúvidas: agroecologiactur@gmail.com

Atenciosamente,
Comissão Organizadora da Semana de Agroecologia 2022


