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Sobre o SISGEC 

O Sistema de Gerenciamento de Eventos e Emissão de Certificados (SISGEC) 

gerencia inscrições, pagamentos, frequências e certificados dos eventos 

realizados pelo Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista. 

  



Cadastro 

Se você possuía cadastro no antigo SISGEC, você já possui acesso ao 

sistema, utilize o número do seu Registro Acadêmico (RA) ou e-mail e a senha 

do antigo SISGEC para realizar o acesso. Caso não se lembre da sua senha, 

siga os passos para Recuperação de senha. 

1. Acesse o site http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/ e clique em “Cadastre-se”. 

 

2. Preencha o formulário de cadastro com as suas informações e clique em 

“Cadastrar”. 

 

http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/


3. Você receberá a mensagem para verificar o seu endereço de e-mail.  

 

4. Acesse o seu e-mail, procure pelo e-mail enviado pelo SISGEC e clique em 

“Ativar conta”. 

 

5. Pronto! Seu cadastro será concluído e você será redirecionado para a 

página de eventos do SISGEC. 

  



Recuperação de senha 

1. Acesse o site http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/ e clique em “Entrar” ou “Faça 

login”. 

 

2. Clique em “Esqueceu sua senha? Clique aqui para recuperá-la.”. 

 

  

http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/


3. Digite o seu endereço de e-mail no campo E-mail e clique em “Enviar link 

de recuperação”.  

 

4. Acesse o seu e-mail, procure pelo e-mail enviado pelo SISGEC e clique no 

botão “Resetar senha”.  

 



5. Preencha o formulário de recuperação de senha e clique em “Confirmar”.  

 

6. Pronto! Sua senha terá sido alterada e você será redirecionado para a 

página de eventos do SISGEC. 

  



Inscrição em eventos 

1. Acesse o site http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/, clique em “Entrar” ou “Faça 

login”. 

 

2. Informe o seu usuário (RA ou e-mail) e a sua senha e clique em “Entrar”. 

 

  

http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/


3. Você será redirecionado para a tela dos eventos do SISGEC. Procure pelo 

evento em que você deseja se inscrever e clique em “Saiba mais”. 

 

4. Confira as informações do evento e clique em “Realizar inscrição”. 

 

  



5. Confira as informações do evento e clique em “Inscrever-se”. 

 

6. Pronto! Será mostrada uma mensagem de sucesso e você receberá um e-

mail informando sobre a sua inscrição. Caso o evento seja pago, efetue o 

pagamento da taxa de inscrição para poder se inscrever nas atividades do 

evento. 

 

 

7. Após o pagamento da taxa de inscrição, clique em “Quero me inscrever 

nas atividades” e siga os passos para Inscrição em atividades do 

evento. 

  



Inscrição em atividades do evento 

1. Acesse o site http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/, clique em “Entrar” ou “Faça 

login”. 

 

2. Informe o seu usuário (RA ou e-mail) e a sua senha e clique em “Entrar”. 

 

  

http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/


3. Você será redirecionado para a tela dos eventos do SISGEC. Procure pelo 

evento em que você deseja se inscrever e clique em “Ver atividades”. 

 

4. Localize a atividade em que deseja se inscrever e clique em “Inscrever-

se”. 

 

  



5. Confira as informações da atividade (programação das aulas / encontros) e 

clique em “Confirmar inscrição”. 

 

6. Uma mensagem de sucesso será apresentada. Pronto! Sua inscrição foi 

efetuada. 

 

  



Cancelamento de inscrição em atividade 

1. Acesse o site http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/, clique em “Entrar” ou “Faça 

login”. 

 

2. Informe o seu usuário (RA ou e-mail) e a sua senha e clique em “Entrar”. 

 

  

http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/


3. Você será redirecionado para a tela dos eventos do SISGEC. Procure pelo 

evento em que você deseja se inscrever e clique em “Ver atividades”. 

 

 

4. Localize a atividade que você deseja cancelar a inscrição e clique em 

“Cancelar inscrição”. 

 

  



 

5. Confira as informações da atividade (programação das aulas / encontros) e 

clique em “Confirmar cancelamento”. 

 

6. Clique em “OK” para confirmar o cancelamento. 

 

7. Uma mensagem de sucesso será apresentada. Pronto! Sua inscrição na 

atividade foi cancelada. 

 

  



Registro de presença em uma atividade 

1. Acesse o site http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/, clique em “Entrar” ou “Faça 

login”. 

 

2. Informe o seu usuário (RA ou e-mail) e a sua senha e clique em “Entrar”. 

 

  

http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/


3. Você será redirecionado para a tela dos eventos do SISGEC. No menu 

superior, clique em “Registrar presença”. 

 

4. Procure pela atividade em que você vai registrar a presença e clique em 

“Registrar presença”. 

 

5. Insira o código de confirmação de presença recebido durante a atividade 

no campo Código de confirmação e clique em “Confirmar”. 

 

  



 

6. Pronto! Uma mensagem de sucesso será exibida e sua presença estará 

confirmada. Caso queira emitir o certificado, siga para o passo Emissão de 

certificado de atividade. 

 

 

  



Emissão de certificado de atividade 

1. Acesse o site http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/, clique em “Entrar” ou “Faça 

login”. 

 

2. Informe o seu usuário (RA ou e-mail) e a sua senha e clique em “Entrar”. 

 

  

http://sisgec.sje.ifmg.edu.br/


3. Você será redirecionado para a tela dos eventos do SISGEC. No menu 

superior, clique em “Minhas atividades”. 

 

4. Procure pela atividade que você deseja emitir o certificado e clique em 

“Emitir certificado”. 

 

5. O certificado será aberto em uma nova janela e você poderá imprimir ou 

salvar o certificado. 


