Para acessar o site do SIGProj digite http://sigproj.mec.gov.br/ - Note que no endereço
NÃO existe o WWW na frente. Portanto, se o site não abrir, verifique se foi digitado, no
início, o WWW.
Verifique se a opção bloquear janelas popup do seu navegador/browser está
desabilitado/desmarcado. Utilize, preferencialmente, o MOZILLA FIREFOX ou GOOGLE
CHROME.
Vale lembrar que existe ao lado dos campos, que serão preenchidos, um ícone igual a este
[?] que serve pra explicar/exemplificar os dados do campo e suas especificidades.
Os campos que não podem ser escritos diretamente, devem ser preenchidos clicando
opções em AZUL localizado logo abaixo dos campos.
Outra observação importante: durante o processo de cadastramento da Ação de Extensão
os passos são salvos ao clicar “SALVAR” - localizado ao final da página à direita da tela.

Pró-Reitoria de Extensão da UFF

Os passos do formulário on line do SIGProj estão listadas no lado direito da página, como
mostra a figura abaixo e podem ser acessadas de maneira aleatória.
Veja na tela que segue:

Pró-Reitoria de Extensão da UFF

MUITO IMPORTANTE: ao se cadastrar para obter LOGIN e SENHA, a atribuição da função
de COORDENADOR é automática, e assim a EDIÇÃO dos dados da Ação de Extensão
poderá ser efetuada normalmente. Mas se a função de COORDENADOR for transferida a
outro membro da equipe, automaticamente, você perderá o privilégio de editar a ação de
extensão.
AVISO: todos que, anteriormente, já tiverem feito cadastro, devem rever seus dados
referentes aos dados profissionais e aos dados de identificação. O e-mail será nossa
principal fonte de comunicação com os coordenadores. Evite cadastrar e-mail do UOL, VM,
ou TERRA, pois eles costumam bloquear as mensagens enviadas pelo SIGProj. É
imprescindível que os dados, de caráter obrigatório, estejam corretos. Faça o login e
atualize seus dados.
Se o seu nome for inserido em alguma Ação de Extensão por outra pessoa, seja como
colaborador, coordenador, voluntário, vice-coordenador, etc., essa constará em PROPOSTAS
DAS QUAIS FAÇO PARTE DA EQUIPE , localizada logo na página inicial de acesso.
Os membros que farão parte de sua equipe na Ação de Extensão devem estar cadastrados
no SIGProj, ou seja, a pessoa que for exercer a função de colaborador, coordenador,
voluntário, vice-coordenador, etc., deve constar no sistema. Só assim eles poderão ser
vinculados no passo 2.1 Membros do formulário.
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Alguns arquivos que devem ser anexados estão disponíveis no SIGProj e podem ser
baixados no item 1.9 Arquivos Anexos do formulário ou em Arquivos (acessado pelo
menu que está localizado no lado direita da tela na página principal.
E ainda, clicando em Arquivos de Apoio, pode-se fazer download das modalidades de
extensão. Alem disso, em Tabelas, pode-se fazer acessar os documentos que trazem as
áreas temáticas e linhas de extensão, segundo o FORPROEX.
Veja na tela que segue:
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