
 

TUTORIAL PARA FAZER A INSCRIÇÃO NO CURSO 

“HOSPITALIDADE EM TURISMO NO PIAUÍ”  

Inscrições abertas no SIGAA UFPI de 23 de setembro a 02 de outubro de 2020 

 

Os interessados que não são alunos, técnicos ou docentes da UFPI 
devem realizar o 1º, 2º e 3º passos explicitados adiante neste tutorial para fazer sua inscrição. 

 

Para alunos, técnicos e professores da UFPI que estão dentro de critérios para a realização das 

inscrições, basta fazer login no SIGAA colocando sua senha e entrar na sua página e clicar nos 

ícones “Extensão”           “Ações de Extensão”           “Inscrições on-line”         “Inscrever-se em 

ações de Extensão”. Depois proceder conforme o 3º Passo, item “H” deste tutorial.  

 

 



PASSOS PARA A INSCRIÇÃO NO CURSO 

 “HOSPITALIDADE EM TURISMO NO PIAUÍ” PARA PROFISSIONAIS DE OUTRAS 

INSTITUIÇÕES (PARA QUEM NÃO É ALUNO, TÉCNICO OU DOCENTE DA UFPI) 
 

1º Passo:  

A) Acessar e entrar na página da UFPI pelo google ou pelo link: https://www.ufpi.br/ 

 
 

  

 
B) Rolar até embaixo e clicar no ícone SIGAA 

 

 

https://www.ufpi.br/


2º Passo: 

C) Procurar na lateral esquerda o nome Extensão e dar clique 

 

 

 

D) Na lateral superior direita clique em Acesso à área de inscritos em Cursos e 

Eventos 

 

 

 



E) Na página seguinte clique em Ainda não possuo cadastro  

(Obs.: Caso já tenha se cadastrado em curso de extensão pela UFPI coloque e-mail e 

senha e clique em Entrar) 

 

  

 

F) Em seguida faça seu cadastro preenchendo as informações solicitadas e no final da 

página clique em Cadastrar 



 

3º Passo: 

G) Feito o cadastro faça a seleção do curso Hospitalidade em Turismo no 

Piauí (Se necessário, volte à página anterior e coloque e-mail e senha para acessar 

o menu no qual é possível fazer a seleção do curso Hospitalidade em Turismo) 

  

H) Faça a seleção do curso de extensão Hospitalidade em Turismo no Piauí 



 

I) Na página seguinte, coloque a instituição que tem vínculo e envie arquivo com 

documento que comprove estar apto a fazer o curso Hospitalidade em Turismo 
no Piauí. 

 
 

 
 



 
Observações:  
 
Alunos podem colocar declaração ou comprovante de matrícula nos cursos da UFPI 
credenciados; 
Condutores de Visitantes e técnicos que tem vínculo com a Unidade de Conservação podem 
colocar documento de credenciamento ou credencial funcional junto ao ICMBIO, 
FUMDHAM, IPHAN, etc.;  
Guias de Turismo tem vínculo com o Ministério do Turismo e Secretarias Estaduais e 
Municipais de Turismo podem colocar o CADASTUR, credencial ou declaração oficial que 
exerce a função emitida por estes órgãos. 
*Aguarde e faça um print da confirmação da inscrição e fique atento para fazer o curso on-
line no período de 07/10/2020 a 08/01/2021. 
 

Boa sorte e bons estudos e trabalhos! 
 

Prof. Gildásio Guedes -UFPI 
Profa. Virgínia Muniz - UFPI 

Prof. Rômulo Fontenele - UFPI 
 


