
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

TURORIAL PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – 2022 

1º Passo – Acesse a página de PROCESSOS SELETIVOS no SIGAA 
  – https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf  

 

 
 
 
2º Passo – Localize o MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
   – Clique no ícone verde para acessar a página do processo seletivo 

 

 



3º Passo – Confira os dados do processo seletivo (Curso, Nível, Período de Inscrição, Nº de vagas, Orientações) 
  – Leia atentamente o edital 
  – Clique em ‘Formulário de Inscrição’, para acessar o formulário. 

 

 

 

4º Passo – Preencha todas as informações solicitadas no questionário. 
Obs.: O candidato é inteiramente responsável pela veracidade das informações prestadas. 

  – Insira o link de acesso ao Currículo Lattes 

  – Carregue (faça o upload), em um único arquivo PDF, todos os documentos solicitados no edital, exceto os 
comprovantes do currículo, que possui um campo específico para upload (carregamento). 

  – Carregue (faça o upload), em um único arquivo PDF, todos os comprovantes relativos a avaliação do 
currículo.  

 

 

 



 

 

 

5º Passo – Tendo preenchido todas as informações e carregado todos os arquivos solicitados, clique no botão 
‘Confirmar Inscrição’. 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

TURORIAL PARA EMISSÃO DO BOLETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO – 2022 

1º Passo – a. Acesse a Portal de Inscrições da FADESP 
http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/PortalCursosEventos.aspx  

– b. Insira a palavra-chave ‘Ciências Farmacêuticas’ 
– c. Clique em ‘Consultar” 

 

 

2º Passo – Clique no banner do curso para acessar os dados da seleção. 

 



3º Passo – Confira as informações sobre o processo seletivo, leia atentamente o edital e, em seguida, clique no link 
‘Clique AQUI para realizar a inscrição’ 

 

 

4º Passo – Faça o login. Caso ainda não tenha cadastro na FADESP, realize seu cadastro através do link ‘Não possui 
uma conta? Clique Aqui’. 

 – Ao fazer o Login, não esqueça de marcar o token ‘Não sou um robô’. 

 

 

 

 



5º Passo – Marque o item ‘Modalidade de Inscrição’ e clique em próximo, para confirmar a inscrição. 

 

Obs.: Esteja atento às diretrizes do edital relativas à inscrição e homologação de inscrição. 


