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Manual de inscrições para a Secitec do Câmpus Goiânia  

Para participar da Secitec, basta se inscrever gratuitamente pelo nosso site. A gente disponibiliza um 

passo a passo para você não ter dúvidas na hora de fazer sua inscrição. Confira! 

Passo 1  

Acessar a plataforma do Sistema Unificado de Gestão de Eventos e Pesquisa (Sugep IFG), acesse o 

link a seguir: 

(https://sugep.ifg.edu.br/eventos/administracao/inscricoes.html?q12we34rt56yu78io90p=9e6246d1

-9fa1-4dc7-b18f-5d1283a0afc2) 

 

Passo 2 

Preencha o cadastro e clique em “Inscreva-se”.  

Automaticamente será enviado um link para o e-mail cadastrado contendo a senha de primeiro 

acesso. Você deverá gravar a senha e clicar no link "Clique Aqui para ter acesso sistema!". Como será 

seu primeiro acesso, você deverá definir a nova senha.  
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Passo 3 

 

Ao entrar no sistema SUGEP, você poderá fazer as inscrições nos minicursos (cursos), mesas 

redondas, oficinas e palestras que desejar. Para tanto, basta clicar no tipo de atividade, identificar 

qual lhe interessa e clicar em “Inscreva-se”.  

 

Pronto, sua inscrição estará efetivada na atividade pretendida! 
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Passo 4 

Caso desista de participar de alguma atividade, é possível cancelar sua inscrição. Basta clicar na aba 

“Minha(s) Atividade(s) / Evento”, identificar a atividade e clicar em “Cancelar Inscrição”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Goiânia 
Rua 75, nº 46 – Setor Central, CEP: 74055-110. Goiânia-GO 
Fone: (62) 3227-2700 | www.ifg.edu.br/goiania 

Passo 5 

Para ficar atento em todas as atividades nas quais você se inscreveu, acesse a sua agenda de 

participação no evento! Você consegue acessar clicando na aba “Agenda [Atividades(s) Evento]” 

 

CERTIFICAÇÃO  

Os certificados serão liberados para os participantes que realmente participarem das atividades e 

após a verificação da frequência. Você poderá fazer o download do seu certificado digital na aba 

“Meu(s) Certificado(s)”.  

 

 


