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IX COLÓQUIO NACIONAL DE HISTÓRIA CULTURAL E SENSIBILIDADES 

SERTÕES: PODER E REPRESENTAÇÕES 
 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA OUVINTES 
Inscrição feita apenas para aquelXs que desejarem participar das atividades do evento, 
sem apresentação de trabalho.  
 
Passos para a inscrição:  
 
1 – Verificação dos valores e prazos 

 
 
 
 
 

 
2 – Pagamento 
Efetuar o pagamento, via depósito ou transferência eletrônica (importante: guarde o 
comprovante em formato PDF ou JPG), do valor acima, conforme os dados que se 
seguem:  
 
Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 0560 
Conta poupança: 00045414-9 
Operação: 013 
Titular: Paula Rejane Fernandes 
 
3 – Preenchimento do Formulário de Inscrição 
3.1 De posse do comprovante, em formato PDF ou JPG, acessar o SigEventos da 
UFRN, no endereço https://sigeventos.ufrn.br. Aparecerá a seguinte tela:  

 

CATEGORIA VALOR PRAZO 

Todas 25,00 09/07 a 18/11/2019 
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Em Vínculo, se você tiver alguma ligação com a UFRN (discente, docente, servidor 
técnico-administrativo), em Usuário e Senha, use os mesmos dados de login de acesso 
ao Sigaa. Caso não tenha vínculo e já tenha acessado o SigEventos, clique em Sem 
vínculo. Desse modo, você obterá o acesso ao sistema via E-mail ou CPF e senha.  
 
3.2. Ao entrar, o SigEventos apresentará a seguinte tela:  

 
Localize o evento IX Colóquo Nacional História Cultural e Sensibilidades – Sertões: 
poder e representações. Clique em Inscrições e Submissões de Trabalhos.  
 
3.3 Clicado em cima do evento, aparecerá a seguinte tela:  

 
Na aba Área do Participante, localize a subaba Inscrições e clique em Realizar uma 
nova inscrição.  
 
 
 
 



3 
 

3.4 Na nova tela que se abrirá, localize o evento IX Colóquio Nacional História Cultural 
e Sensibilidades. Sertões: poder e representações e clique na seta verde, ao lado, para 
realizar a inscrição:  

 
 
3.5 O SigEventos, finalmente, abrirá o Formulário de Inscrição, na próxima tela. 
Preencha adequadamente os campos, inclusive, remetendo o comprovante de 
inscrição. Ao final, clicar em Inscrever-se. Feito isto, aguarde a confirmação da 
inscrição a ser feita pela Secretaria do evento. 

 
 
 
 
 
 


