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SISTEMA DE AGENDAMENTO SiGA 

  A SiGA, Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica da 

Escola-Base de Saúde Pública está disponibilizando um 

novo sistema de agendamento dos espaços de ensino. A 

partir das 8h do dia 26 de novembro o sistema utilizado 

atualmente será desativado e as novas solicitações só 

poderão ser realizadas no novo sistema. O tutorial a seguir 

contém instruções para acessar, solicitar, alterar, cancelar e 

consultar as reservas de salas no sistema. 



Entrando no Sistema 

Para iniciar, acesse o navegador de um 

computador localizado no IHB e digite o 

endereço: http://ihb/agendamento . 



Entrando no Sistema 

Se você utilizava o sistema de 

agendamento antigo, insira seu e-mail. A 

senha será 123mudar. 

Se você nunca utilizou o sistema de 

agendamento antigo, solicite acesso ao 

sistema pelo e-mail: 

siga@institutohospitaldebase.com . Em 

caso de dúvidas, ligue no ramal 1801. 

mailto:siga@institutohospitaldebase.com


Agendando uma sala 

1º - Nesta tela 

observe a data, as 

salas e horários 

disponíveis. 

2º - Clique no horário  

inicial pretendido . 

3º - Arraste até o horário 

final pretendido . 



Agendando uma sala 

1º - Nesta tela 

confirme ou corrija 

a data e o horário 

de início e fim da 

reunião. 

2º - Coloque aqui o 

título da reunião. 

3º - Faça aqui uma 

breve descrição da 

reserva. 

5º - Concluídos os passos, 

clique em criar. 

4º - Defina aqui o 

tipo da reunião. 



Agendando uma sala 

2º - Sua reserva 

será analisada pela 

equipe da SiGA e 

se tudo estiver ok, 

será aprovada. 

1º - Nesta tela você 

receberá a 

informação de que 

sua reserva foi 

criada com 

sucesso. 



Cancelando ou alterando uma agenda 

1º - Nesta tela 

clique no 

agendamento que 

deseja cancelar ou 

alterar. 



1º - Nesta tela você 

poderá alterar a 

data, horário, título 

e descrição da 

reserva. 

Alterando uma agenda 



1º - Na janela pop-

up que abrirá, você 

receberá a 

mensagem de que 

sua reserva foi 

atualizada. 

 

Alterando uma agenda 

2º - Sua alteração 

de reserva será 

analisada pela 

equipe da SiGA e 

se tudo estiver ok, 

será aprovada. 



1º - Nesta tela 

clique onde está a 

seta para realizar o 

cancelamento do 

seu agendamento. 

Cancelando uma agenda 



1º - Na janela pop-

up que abrirá, você 

poderá indicar o 

motivo do 

cancelamento . Em 

seguida clique em 

“excluir”. 

Cancelando uma agenda 



Cancelando uma agenda 
1º - Na janela pop-

up que abrirá, você 

receberá a 

mensagem de que 

sua reserva foi 

removida. 



Equipe SiGA 

Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica 

Escola-Base de Saúde Pública 

Diretoria de Ensino e Pesquisa 

 

Bruce Mendes – Analista Administrativo  

 

Leanderson Almeida – Assistente de Áudio e Vídeo   

 

Telefone : 3315 -1801  

E-mail:siga@institutohospitaldebase.com 

mailto:siga@institutohospitaldebase.com

