
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” ou “Não sou 

cadastrado”, 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”. 

Selecione “SPO – São Paulo” 



B) CADASTRO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

7) Após o login na plataforma SIGProj, na página inicial, localize e clique no Edital 
que se refere à proposição de projeto de extensão do Câmpus São Paulo.  

 

 
 

8) Clique em “Criar Proposta” 
 

 
 

9) Selecione “Projeto” 
 

                 



10) Leia as informações e clique em “Concordo”  
 

 
 
 



11) Preencha os itens da sua proposta: 
 

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

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



ATENÇÃO: No subitem “Carga Horária” 
 

 
 
12) 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. 

 

 

Não somar as CH das ações ou das 
atividades individualmente, devendo ser 
considerado o tempo diário total 
empregado para o desenvolvimento do 
projeto. 
 



13) Em seguida, é necessário cadastrar as “Atividades” a serem desenvolvidas, 
item 2.2; 

 

 

 
 
Após descrever a atividade a ser realizada, complete os campos abaixo e clique em 
“Vincular” e atribua uma carga horária e depois, clique em “Inserir”. 
 

14) Depois de preencher o item “Equipe de execução”, complete os dados 
referentes às “Despesas”, preenchendo o item “Material de consumo”. 
 

 

Clique em “Múltiplas Linhas” para 
solicitar os materiais.  
Utilize uma Linha para cada material 
a ser solicitado 

Selecione: IES 



15) Em seguida, preencha 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 1 x 9 = 3.600,00 



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”. 

 

 
 


