
Cursos de Extensão
2014 - IFSP

Cadastro e Inscrição



Sumário

Primeiros Passos
Cadastro

Acesso

Tela Inicial

Edital Cursos FIC 2014 - IFSP



Primeiros Passos

Preferencialmente no Mozilla Firefox,

acesse o site: 

http://www.sigproj1.mec.gov.br

Voltar

http://sigproj1.mec.gov.br/


Primeiro Acesso

Na página inicial, clique em

[Não sou cadastrado]

Se já é cadastrado, clique aqui

Voltar



Cadastro

Preencha todos os campos e 

clique em Continuar >>
Em Instituição, clique em 

Escolher e digite IFSP em Sigla. 

Selecione a PRIMEIRA opção de

“Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo”



Cadastro

Preencha todos os campos e 

clique em Enviar Cadastro

Voltar



Acesso

Insira o seu CPF e a senha e 

clique em Acesso

Voltar



Tela Inicial

Últimas Mensagens

Mensagens/Comunicados enviados 

pelo sistema
Editais Abertos

Editais do IFSP ou nacionais nos 

quais é possível realizar a inscrição
Minhas Propostas em Elaboração

Propostas incompletas ou não 

submetidas para ediçãoPropostas das quais faço parte

Mostra projetos de outros 

coordenadores ao qual você foi 

vinculado como membro da equipe



Tela Inicial

Módulos
Ensino | Extensão | Pesquisa | Estudante

Atualmente, apenas o módulo 

Extensão está habilitado no IFSP

Sair

Realiza o logoff do sistema

Dados Pessoais

Utilize quando quiser atualizar ou 

alterar seus dados

Correio Eletrônico

Utilize quando quiser enviar ou ler 

suas mensagens

Tabelas

Documentos sobre extensão para 

consulta

Voltar



Edital Cursos de Extensão

Editais Abertos

Localize o Edital Cursos FIC - 2014



Edital Cursos de Extensão

Detalhes do edital

Criar Proposta

Informações (Edital)

Fechar Janela

Voltar



Criando Proposta

Clique em 

Criar Proposta

Clique em 

Bolsa de Extensão



Criando Proposta

Leia atentamente as 

observações e, se 

desejar prosseguir, clique 

em Concordo

Voltar
Voltar



Elaborando Proposta

Navegação

Clique nos tópicos para navegar 

e preencher sua proposta

Ferramentas

Visualização/Impressão

Verificar Pendências 
Mostra as alterações que devem ser 

realizadas antes da submissão da proposta

Salvar
Salva as alterações realizadas.

***Recomendamos que a proposta seja salva 

após o preenchimento de cada etapa para 

evitar a perda de dados 

Enviar proposta para julgamento

Após preencher e verificar sua proposta, clique aqui 

para submeter a proposta



Anexos

Download de Modelo

1- Clicar nos modelos de 

documentos

2- Baixar arquivo

3-Preencher, assinar e digitalizar

Clique para anexar 

os arquivos 

digitalizados

Preencher o campo 

conforme a imagem ao 

lado

Preencher o campo com 

as especificações de 

seu projeto

Voltar



Membros

Inserir e definir participação APENAS se houver outro 

servidor do quadro permanente do IFSP envolvido

Preencher o campo 

conforme a imagem ao 

lado

Preencher o campo com 

as especificações de 

seu projeto

Voltar
Voltar



Verificando Pendências

Verifique se há alguma pendência 

e, em caso positivo, corrija o projeto 

conforme orientações

Quando não houverem mais 

pendências de [Erro], clique em 

Enviar proposta para julgamento 

ou salve para enviar em outro 

momento

Voltar



Enviando Proposta

Os [Avisos] não impedem o 

envio da proposta. Entretanto, 

verifique atentamente antes 

de enviar

Submeta a proposta Se estiver totalmente certo do 

término, clique em Submeter 

Proposta

Voltar



Imprimindo Comprovante

Se desejar imprimir ou visualizar, 

clique nas opções correspondentes.

Caso contrário, clique em Fechar

Voltar



Proposta Enviada!

Voltar


