
Tutorial para Inscrição na XX Semana da Biologia UFSC 
 1.  Após clicar no link de inscrições no site da Semana da Biologia UFSC - “Inscrições Aqui” 
- você será redirecionado ao sistema de inscrições da UFSC. Clique em “Solicitar inscrição” 
(Figura 1). 

 

Figura 1: Tela inicial do sistema de Inscrições da UFSC – XIX Semana Acadêmica de 
Biologia UFSC. A tela que aparecerá referente à XX SAB será muito semelhante a esta. 

2. Você será redirecionado para o “Sistema de Autenticação Centralizada” para efetuar o seu 
login - IdUFSC (Figura 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Página de “Inscrições – Autenticação” do Sistema de Autenticação Centralizada 
(IdUFSC). 

 

http://inscricoes.ufsc.br/xix-semabio-ufsc


3. Você deverá confirmar sua inscrição nessa atividade (Figura 3) 

 

Figura 3: Página da confirmação de inscrição da Semana da Biologia UFSC.  A tela que 
aparecerá referente à XX SAB será muito semelhante a esta. 

4. Após confirmar você será direcionado para a página de submissão de anexos              
(Comprovante de pagamento ou de isenção). Você deverá submeter o comprovante de            
pagamento identificado ou de isenção da taxa (jpg, png ou pdf), clicando em “Selecionar              
Arquivo” (Figura 4), conforme solicitado e descrito no Edital de Inscrições gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Página de submissão de anexos do sistema de inscrição da XIX Semana da 
Biologia UFSC.  A tela que aparecerá referente à XX SAB será muito semelhante a esta. 



 * Se você já possuiu o comprovante de pagamento no 
momento da inscrição siga para o item 5, se não vá 

para o item 8. 

5. Após o carregamento completo do comprovante (100%) clique em “Finalizar” (Figura 5). 

 

Figura 5: Finalização do envio de comprovante de pagamento.  A tela que aparecerá 
referente à XX SAB será muito semelhante a esta. 

 6. Você então será direcionado para a página “Minhas Inscrições” do sistema de inscrições 
da UFSC. Se sua inscrição e comprovante foram submetidos corretamente,  o status da sua 
inscrição será “Aguardando Análise” (Figura 6). 

 

Figura 6: Página “Minhas Inscrições” do sistema de inscrições da UFSC, com status 
“Aguardando análise“.  A tela que aparecerá referente à XX SAB será muito semelhante. 

  



7. O status da sua inscrição somente será alterado após a Comissão Organizadora conferir os 
seus dados e o comprovante submetido e homologar a sua inscrição manualmente. 

 

Figura 7: Página “Minhas Inscrições” do sistema de inscrições da UFSC, com status 
“Inscrição Homologada“.  A tela que aparecerá referente à XX SAB será muito semelhante. 

 * Se você não possuiu o comprovante de pagamento 
no momento da inscrição, vá para o item 8. 

8. Após confirmar, você será direcionado para a página de submissão de anexos             
(Comprovante de pagamento ou de isenção), mas você não será obrigado a submeter o              
comprovante neste momento. Se você tentar clicar em “Finalizar”, irá aparecer a seguinte             
mensagem “Todos os arquivos obrigatórios devem ser enviados “ (Figura 8), mas você             
poderá sair do sistema tranquilamente, pois você poderá submeter o comprovante até o dia              
limite previsto no Edital de Inscrições Gerais (Para isto vá ao item 9). 

 

Figura 8: Página de submissão de anexos do sistema de inscrição da XIX Semana da 
Biologia UFSC com a mensagem “Todos os arquivos obrigatórios devem ser enviados “.  

A tela que aparecerá referente à XX SAB será muito semelhante a esta. 



9. Para submeter o comprovante e completar sua inscrição você deve retornar ao site               
inscrições UFSC. Se acessar diretamente a página de inscrições da UFSC, estará            
disponível na linha do evento da XIX Semana Acadêmica da Biologia UFSC a opção de               
“Completar Solicitação“ (Figura 9.A), ou se acessar diretamente pelo link de inscrições,            
estará disponível a opção “Continuar” (Figura 9.B) sua inscrição. Em ambos os caminhados             
você será direcionado para a página da Figura 4, e você deverá seguir os passos 4 a 7. 

 

Figura 9: Página para completar a solicitação. As telas que aparecerão referente à XX SAB 
serão muito semelhantes a estas. 

 

Qualquer dúvida favor entrar em contato com a 
Comissão Organizadora pelo email: 
inscricoesdasemabio@gmail.com 

 
 

http://inscricoes.ufsc.br/
http://inscricoes.ufsc.br/xix-semabio-ufsc

