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1. Acesse o endereço do portal da TECNATUS: http://www.tecnatus.ct.ufrn.br/ 

2. Clique no ícone “Processo seletivo aberto”, no canto direito superior da página, 

conforme mostra a Figura 1: 

 

Figura 1 – Tela de indicação para abertura de inscrições 

 

3. Acesse o ícone “INSCRIÇÕES” 

O sistema irá direcionar você para o endereço: www.sigeventos.ufrn.br. Para acesso ao 

SigEventos, os usuários podem utilizar o mesmo login e senha dos demais sistemas, caso possua 

vínculo com a UFRN. O sistema suporta o acesso pela comunidade externa à UFRN, conforme 

pode ser visualizado na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tela de acesso aos sistemas da UFRN 

http://www.sigeventos.ufrn.br/


 

Na tela seguinte, clique na aba “Participantes”. O menu principal da tela “Participantes” 

é formado por três (3) opções: Submissão de Trabalhos, Inscrições e Inscrições para a Equipe 

Organizadora do Evento. Escolha a opção “Realizar Nova Submissão” (Figura 3). 

 

Figura 3 - Fase inicial da submissão 

 

4. Submissão de Propostas 

Ao acessar Eventos  Submissão de Trabalhos serão listados todos os eventos que 

estão com os períodos de submissão de trabalhos abertos, como mostra a Figura 4. Escolha o 

evento “Processo Seletivo do Sistema de Incubação Tecnatus” 

 

Figura 4 - Eventos com período de submissões abertos 

 



 

O usuário será redirecionado para a tela para realizar a submissão da proposta em 

quatro (4) etapas. O usuário deverá preencher os dados iniciais tais como título, resumo e a área 

que melhor define a proposta (Figura 5).  

 

Figura 5 – Tela de preenchimento de dados iniciais 

 

 O próximo passo será o preenchimento dos dados dos participantes. Cada 

proposta deverá ter apenas um responsável e o cadastro de membros sem matrícula na 

UFRN também poderá ser realizado (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Tela de preenchimento dos dados dos participantes 

 

A próxima tela (Figura 7) irá solicitar a inclusão do arquivo referente à proposta 

escrita, conforme normas e recomendações descritas no edital.  



 

 

Figura 7 – Upload de arquivo referente à proposta 

 

 O último passo envolve duas etapas: submissão da proposta e geração de 

GRU para efetivação do pagamento (Figuras 8, 9 e 10).  

 

Figura 8 – Submissão da proposta 

 

 Na tela da Figura 9, visualize o título da sua proposta, clique em “Opções” e 

“Pagamento”. 

 



 

 

Figura 9 - Geração da GRU 

 

 Na Figura 10 você visualiza número e dados da inscrição. No canto inferior 

esquerdo da tela, a GRU estará disponível em formato “pdf”. O participante deverá 

imprimir e efetuar o pagamento da GRU gerada. O comprovante de pagamento deverá 

ser enviado para o endereço eletrônico tecnatus@ct.ufrn.br. 

 

 

Figura 10 – Dados da inscrição e pdf da GRU 
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