
EVENTOS DE EXTENSÃO DA UFS 

 

Conforme a Resolução Nº 53/2016/CONEPE, que dispõe sobre as Atividades de 
Extensão, Evento de Extensão são ações envolvem organização, promoção ou atuação, 
que implique em apresentação pública, livre ou para um público específico, objetivando a 
difusão de conhecimentos, processos ou produtos culturais, ambientais, científicos ou 
tecnológicos, desenvolvidos pela UFS ou em parceria com a Universidade. 

Neste caso, o Evento de Extensão é definido como uma ação de interesse técnico, social, 
científico, artístico e esportivo como campanhas em geral, campeonato, ciclo de estudos, 
circuito, colóquio, concerto, conclave, conferência, congresso, debate, encontro, espetáculo, 
exposição, feira, festival, fórum, jornada, lançamento de publicações e produtos, mesa 
redonda, mostra, olimpíada, palestra, recital, semana de estudos, seminário, simpósio, 
torneio, entre outras manifestações que congreguem pessoas em torno de objetivos 
específicos. 

Para pesquisar os eventos de extensão que estão sendo desenvolvidos atualmente na UFS, 
bem como de anos anteriores, acesse a página do Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas da UFS - SIGAA/UFS. 

Nessa página, os eventos poderão ser pesquisados por título, tipo de atividade (selecione 
evento), departamento promotor, docente envolvido ou ano de execução. 

Caso tenha interesse em participar dos eventos de extensão da UFS, deve-se verificar quais 
os eventos que estão com inscrições abertas. 

As inscrições deverão ser feitas diretamente no SIGAA. Os eventos de extensão da UFS 
são públicos e qualquer pessoa poderá participar, independentemente de ter vínculo com a 
UFS ou não. 

PESQUISE: Para pesquisar os eventos de extensão da UFS clique aqui. 

SE INSCREVA: Para se inscrever nos eventos de extensão que encontram-se com as 
inscrições abertas, clique aqui. 

 

TUTORIAL DE PESQUISA DE AÇÕES DE EXTENSÃO NO SIGAA 

 

 

 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf?acao=4&aba=p-extensao
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao


 

1 - ABRA SEU NAVEGADOR E DIGITE O ENDEREÇO DO SISTEMA SIGAA 

 

 

 
2 - NA NOVA PÁGINA CLIQUE NA GUIA EXTENSÃO 

 
 
 

 

 



3 - NA GUIA EXTENSÃO CLIQUE NO LINK REFERENTE AS AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

 

 

4- NO FORMULÁRIO ESCOLHA O QUE DESEJA PESQUISAR E DEPOIS CLIQUE EM BUSCAR 

 

 

 

 

 



5 – PESQUISE POR TÍTULO DE UMA AÇÃO ESPECÍFICA 

 

 

6 - OU PESQUISE POR TIPO DE AÇÃO 

 

 

 

 

 



7 - OU PESQUISE AS AÇÕES POR SETOR / DEPARTAMENTO ENVOLVIDO 

 

 

8 - OU PESQUISE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR UM DETERMINADO 

DOCENTE/SERVIDOR 

 

 

9 - OU SE PREFERIR PODE ESCOLHER O ANO DA SUA PESQUISA E DEPOIS CLIQUE 

EM BUSCAR. 


