
ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DE PROJETOS DE 
EXTENSÃO NO SIGPROJ 

 
A) Cadastro – SIGProj 
 

1) Preferencialmente no navegador Mozilla Firefox, acesse o site: 
http://sigproj1.mec.gov.br. 

 
2) Ao lado direito da página clique em “Cadastre-se no SIGProj”, conforme mostra 

a figura abaixo: 
 
 

 
 

3) Em “Cadastro”, preencha as informações solicitadas, conforme a figura abaixo: 
 

 
 
 

Selecione a opção “Docente” ou 
“Técnico Administrativo” 



4) Digite o número de CPF e clique em “Continuar”. 

 
5) Preencha as novas informações solicitadas e clique em “Enviar Cadastro”; 

 



 
 
6) Após a realização do cadastro, já é possível acessar o SIGProj e fazer o 

“Login” com o número do seu CPF e a senha cadastrada. 
 

 
 

Selecione o nome “Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia”.  

Selecione “PRX – Pró- Reitoria de 
Extensão”, se não aparecer esta opção 
significa que o nome da instituição não foi 
cadastrado corretamente. Sendo assim, 
mude a Instituição. 

Selecione “SPO – São Paulo” 



B) CADASTRO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

7) Antes de iniciar o cadastro de proposta de projeto de extensão, leia o edital 
com atenção. 

 
8) Após o login na plataforma SIGProj, na página inicial, localize e clique no Edital 

que se refere à proposição de projetos do Câmpus São Paulo.  
 

 
 

9) Clique em “Criar Proposta” 

 
 

10) Selecione “Projeto” 
 

                 

Localize e clique em “Edital XX SPO – Seleção 
de projeto de extensão 2016” 



11) Leia as informações e clique em “Concordo”  
 

 
 

12) Preencha os itens que considera essenciais na sua proposta 



 

 
 
Obs: Se houver dúvida no preenchimento dos itens, clique no ponto de 

interrogação “ ” (que aparece em cada janela) para esclarecimentos. 
 



13) Após o preenchimento das informações referentes à identificação da proposta, 
é necessário completar os itens sobre a equipe de execução do projeto. O 
proponente do projeto aparecerá automaticamente como Membro da equipe de 
execução. 

 

 



14) Em seguida, é necessário cadastrar as “Atividades” a serem desenvolvidas; 
 

 

 
 

15) Depois de preencher o item “Equipe de execução”, complete os dados 
referentes às “Despesas”. 

No item “Despesas”, como o edital não prevê recursos financeiros para materiais de 
consumo e permanente, preencha apenas o item “Bolsa de Extensão”. 



 

Insira as informações dos bolsistas 
selecionando em “Nome do Bolsista”, a 
opção: “[!] A ser Selecionado”. 

O valor da bolsa é de R$ 400,00. 

Selecione IES (IFSP) e Estudantes 



16) Após o preenchimento das despesas, o sistema automaticamente preencherá 
as informações na tabela de “Orçamento consolidado”: 

 
 

17) Depois de preenchido o item “Despesas” é possível completar as informações 
do item “Receita”. 

O cálculo é feito a partir da seguinte 
fórmula: valor da bolsa X qtde de 
bolsistas X nº de meses.  
Exemplo: 400 x 3 x 10 = 12.000,00 



 
 

18) Após o preenchimento dos itens essenciais, clique em “Verificar Pendências”. 
Se aparecer a mensagem “[Erro]” será necessário rever ou preencher. Se 
aparecer “Aviso” o preenchimento não será obrigatório. 

 



 
 

19) Após visualizar e conferir sua proposta, clique em “Enviar proposta para 
julgamento”. 

 

 
 


