INSTRUÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
MATEMÁTICA BÁSICA EM PERSPECTIVA

1. As inscrições serão feitas, prioritariamente pela Internet, pelo site do Sivent2. Para realizar a
sua inscrição, siga as orientações abaixo:
a. Acessar o site:
https://projetos.extras.ufg.br/sivent2/Sivent2/?Unit=1&Action=Register#HorMenu;
Ao abrir a página, você verá uma caixa como a da imagem abaixo. Nessa caixa, você realiza
o seu cadastro no site.

Quando você completar tal cadastro, uma mensagem de confirmação será enviada para o email informado. Nessa mensagem existirá um link para a confirmação do seu cadastro. Não
se esqueça de verificar a sua caixa de spam (pode ser que tal mensagem tenha ido para essa
caixa).
Uma vez que o seu cadastro estiver completo, é hora de efetuar o login.
b. No canto superior esquerdo, há um link para que efetuar o login (procure pelo link “Efetuar
Login”). Nesse momento, informe o e-mail usado para cadastro no site e a senha cadastrada.

c. Uma vez que o login for efetuado, procure o Curso de Matemática Básica para realizar a
sua inscrição.

Para efetuar a inscrição no curso, clique no link “Inscrever-se”.

e) O acesso será redirecionado a uma página de cadastro no Curso de Matemática Básica, como
mostra a imagem abaixo.

Além disso, preencha todos os campos para cadastro dos dados pessoais.

Quando todos os dados forem preenchidos, clicar em SALVAR para que a sua inscrição seja
efetuada.

f) O modo de pagamento será por meio de depósito bancário. Deve-se anexar o comprovante de
pagamento, como mostra a imagem abaixo.

Não se esqueça de que precisamos de uma identificação no comprovante de depósito. O
valor único da inscrição é de R$ 60,00.
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g) Caso o depósito seja feito em data posterior à inscrição, é necessário fazer o login no site do
Sivent2 e acessar a inscrição, como mostra a imagem abaixo.

Nesse link, será possível anexar o comprovante. A inscrição será confirmada após o envio do
comprovante.

h) Caso alguém tenha dificuldade em utilizar a Internet, existe uma outra possibilidade para realizar
a inscrição no Curso de Matemática Básica. Nós, bolsistas do PETMAT, estaremos à disposição
para realizar tais inscrições por telefone (62 3521-1743). O nosso horário disponível para tal

atendimento é de segunda a sexta, de 08h às 12h. Aconselhamos a todos que, ao realizar a
inscrição por telefone junto a um dos bolsistas, já tenham feito o depósito bancário e no momento
da conversa telefônica, combinar com a pessoa que está realizando a inscrição de enviar o
comprovante por meio de Whatsapp. (Ao ligarem, procurar por Alexandre, Augusto ou Emanuel)
i) Em último caso, para as pessoas que não tenham acesso à Internet ou que não consigam
realizar a inscrição por telefone, existe outra possibilidade. Poderão vir às dependências do
PETMAT (Programa de Educação Tutorial da Licenciatura em Matemática) e realizar a inscrição
juntamente com um dos bolsistas que estão à frente do projeto de Matemática Básica (procurar
por Alexandre, Augusto ou Emanuel). Neste caso, é necessário que a pessoa também já tenha
feito o pagamento da taxa de inscrição, pois no momento da inscrição, o bolsista já faz o envio do
comprovante de pagamento.

SEJAM BEM-VINDOS AO MATEMÁTICA BÁSICA EM
PERSPECTIVA!!!!
Comissão Organizadora

