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É importante lembrar 
que esse curso é 

restrito à Profissionais 
Farmacêuticos ativos 

no CRF-MA.
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Para se inscrever, use 
o link:

https://sigeventos.ufma.br/e
ventos/public/evento/SVPF

https://sigeventos.ufma.br/eventos/public/evento/SVPF


Leia atentamente todas as 
informações sobre o curso



Ao terminar a leitura, clique 
em Inscrever-se



Use o seu login e senha do 
SIGEVENTOS. Caso não 

tenha, cadastre-se primeiro.



Preencha todos 
os dados com 

ATENÇÃO

Digite o seu CPF

Digite o seu nome completo da forma que vai sair no certificado
Digite a data do seu nascimento

Nesse campo, digite o número do seu CRF-MA                             EX: CRF-MA 9999

Nesses campos, informe seus contatos telefônicos atualizados.
Você pode repetir o número de celular nos dois campos.

Muita atenção ao digitar o seu e-mail. É através dele que iremos 
enviar o link de acesso ao curso.

Defina a sua senha de acesso
Ao terminar, clique em 

Cadastrar



Essa mensagem irá aparecer 
e você terá que realizar a 

confirmação através do link 
enviado para o seu e-mail.

Atente-se que esse link 
pode demorar até 24 horas 
para chegar em sua caixa de 

entrada.



No seu e-mail, clique no link 
enviado para confirmar o 

seu cadastro na plataforma.



Você será redirecionado à 
página do SIGEVENTOS e 

uma mensagem de 
confirmação será gerada.

Em seguida, clique em 
Ir Tela de Login >>



Na tela de login, selecionar 
a opção Sem vínculo Usar o e-mail e senha 

cadastrados e após, clicar 

em Entrar



Na tela inicial, clicar em 
Realizar uma nova Inscrição



Este é o curso. Clique no ícone indicado para 
realizar a inscrição



Selecione a opção OUVINTE e 
depois clique em Inscrever-se



PRONTO!
A sua inscrição está confirmada e agora é só 

esperar os organizadores validarem a sua 
inscrição após conferirem suas informações



Bom Curso!
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