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INTRODUÇÃO
Este manual visa auxiliar os coordenadores de ações de extensão no
desenvolvimento de suas funções relativas à submissão de propostas, que se
enquadrem nas modalidades: programas, projetos, cursos, prestação de serviço e
evento.
As modalidades de extensão supracitadas poderão ter como proponentes
docentes e/ou técnico-administrativos, com envolvimento de outros membros da
comunidade acadêmica (docentes, discentes, servidores técnico-administrativos) e
participantes da comunidade externa.
As ações de extensão deve ter como premissa a comunidade externa, não
podendo ser cadastradas sem a participação da mesma.

1 FLUXO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
1.1 SEM EDITAL
As propostas podem ser submetidas a qualquer momento
autofinanciadas. Podem submeter proposta os docentes (através
Docente) e técnicos administrativos (através do Módulo Extensão).
Após a submissão, a ação segue para apreciação dos
mini-câmara de extensão. Após análise, efetuada pelo Presidente
Extensão, a proposta passa a ser um projeto EM EXECUÇÃO.

e devem ser
do Portal do
membros da
do Comitê de

1.2 COM EDITAL
Pressupõe a existência de um edital cadastrado e publicado para a
submissão das propostas. A submissão de uma proposta por meio do edital ocorre
geralmente quando a Ação de Extensão solicita recursos à Instituição.
Ao cadastrar o projeto para o Edital, o coordenador deverá ir ao item “Formas
de Financiamento do Projeto” marcar a opção “Financiado pela UFG”. Na
sequência, a opção “Financiamento PROEC” e, finalmente, escolher o edital de
extensão que está publicado.
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As propostas podem ser submetidas por docentes (através do Portal do
Docente) e técnicos administrativos (através do Módulo Extensão). Após a
submissão, a proposta segue para para apreciação dos membros da mini-câmara
de extensão.
Após análise, efetuada pelo Presidente do Comitê de Extensão, a proposta
passa a ser um projeto EM EXECUÇÃO.

2 SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE EXTENSÃO

2.1 DOCENTE
1º PASSO - Autenticar o acesso via portal UFGNet, com uso do login único e senha.
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2º PASSO - Acessar a aba "Acadêmico", e em seguida o ícone Sistema Integrado
de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA e posteriormente o ícone
extensão.

3º PASSO - Ao clicar na aba "extensão" aparecerá a relação de opções
discriminadas na imagem

4º PASSO - Para submissão de propostas irá seguir o fluxo:

Extensão

Ações de Extensão

Submissões de propostas
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5º PASSO - Proponente selecionará a atividade de extensão que pretende
cadastrar. Neste momento, o docente terá a opção de cadastrar nova proposta ou
continuar a redigir cadastro anterior, iniciado em outro momento.

Entende-se como registrar ação anterior, atividades que foram realizadas em anos
anteriores e/ou que foi cadastradas no SIEC.

6º PASSO - Caso o docente escolheu no 5 º passo submeter nova proposta, este
irá selecionar a modalidade de ação que pretende realizar. Neste momento, é
importante atentar em qual tipo de ação a proposta se adequará melhor. O sistema
descreve, de maneira sucinta e explicativa, cada tipo de ação.
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7º PASSO - Após escolher a ação inicia-se o cadastro da mesma de acordo com os
campos solicitados. É importante, preencher corretamente todos os dados.

CADASTRO DE PROJETO

ATENÇÃO: caso haja interrupção no cadastro de um projeto, poderá haver perda
dos dados digitados. Dicas caso precise interromper: colar o que estiver digitando
em arquivo word que depois poderá ser utilizado para resgatar informações e/ou
digitar “qualquer coisa (xx)” em cada um dos próximos campos que tiver que
preencher, até o fim do cadastro, e salvar o rascunho na tela final.
Caso o tipo de ação selecionada for um Projeto, clique no ícone “projeto”

1º PASSO - Após escolher a ação, inicia-se o cadastro com o preenchimento das
informações gerais da ação. Os campos marcados com um asterisco são de
preenchimento obrigatório.
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Após o preenchimento de todos os campos, clique em avançar para cadastrar os
Dados gerais e continuar com os Dados do Projeto.
Ressalta-se que no item “Período de realização”, a data de início NÃO pode ser
inferior ao dia em que a proposta estiver sendo cadastrada.
2º PASSO - Preenchimento dos Dados do Projeto.

Nesta tela tem que ser adicionados os dados do Projeto. Clique nas diferentes abas
e preencha com os dados solicitados. Após o preenchimento de todos os campos
clique em avançar.
3º PASSO - Preenchimento dos Membros da equipe executora
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Nesta tela tem que ser adicionados os Membros da equipe executora. Clique nas
diferentes abas e preencha com os membros: docentes, discentes, técnicos
administrativos. Nesta aba, também deverá constar os dados referentes a membros
da comunidade externa. Após o preenchimento de todos os campos, clique em
avançar.

4º PASSO - Preenchimento dos Objetivos / Resultados esperados / Indicadores
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Ao cadastrar Objetivo, uma nova tela será aberta para o preenchimento:

Após o cadastro do objetivo do projeto, será possível cadastrar atividades
vinculadas ao mesmo. Para isto, clique em “Adicionar atividade”. Uma nova tela
será aberta para preenchimento da Atividade, carga horária, membros responsáveis
pela atividade, etc.
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Após preenchimento clique em “Adicionar atividade”. Uma nova tela será aberta:

Nesta tela, além de adicionar as atividades dos membros cadastrados, deverá
colocar a carga horária referente a cada uma.
Caso existam mais atividades a serem cadastradas, clique em “Adicionar atividade”.
Após preenchimento de todas as atividades, clique em “Gravar Objetivo”. Uma nova
tela será aberta. Confira as informações e clique em avançar.
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ATENÇÃO: é importante “Adicionar Atividade” antes de “Gravar Objetivo”. Caso
esqueça ou precise realizar alterações nas atividades dos membros, clicar em
“Gravar Objetivo” para voltar na tela.

5º PASSO - Preenchimento do Orçamento detalhado.

Selecione o
discriminação,
preenchimento
será aberta.
Quando todas
“avançar”.

elemento de despesa que quiser cadastrar, especificando
quantidade e valor unitário. Clique em adicionar despesa. Após
dos Elementos, clique em “avançar” para cadastro. Uma nova tela
as despesas forem custeadas pelos participantes, basta clicar em

6º PASSO - Preenchimento do Orçamento consolidado.
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Nesta tela deve ser informado como devem ser divididas as despesas. Após
preenchimento clique em “avançar”.
7º PASSO - Anexar arquivos

Nesta tela devem ser anexados os arquivos de uma ação (caso considere
necessário). Preencha a descrição do arquivo e escolha o documento clicando em
“escolher arquivo”. Após a escolha clique em “anexar arquivo”. Após
carregamento de todos os arquivos necessários, clique em “avançar”.
8º PASSO - Anexar fotos
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Nesta tela devem ser anexadas as fotos de uma Ação (caso considere necessário).
Preencha a descrição do arquivo e escolha o documento clicando em “escolher
arquivo”. Após a escolha clique em “anexar arquivo”. Após carregamento de todos
os arquivos necessários, clique em “avançar”.
9º PASSO - Resumo da ação
Nesta tela são mostrados todos os dados cadastrados para a ação. Confira todos e
submeta para aprovação, caso considere que o Projeto está pronto para ser
submetido, alternativamente, pode salvar um rascunho e continuar com a
submissão em outro momento.

CADASTRO DE PROGRAMA
Caso o tipo de ação selecionada for um PROGRAMA, clique no ícone “programa”.
1º PASSO - Após escolher a ação inicia-se o cadastro com o preenchimento das
informações gerais da ação. Os campos marcados com um asterisco são de
preenchimento obrigatório.

2º PASSO - Preenchimento dos dados do Programa.
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IMPORTANTE - Selecionar as atividades de extensão vinculadas ao Programa.
Programa é entendido como o conjunto de ações coerentes articuladas ao ensino e
à pesquisa e integradas às políticas institucionais da instituição direcionadas às
questões relevantes da sociedade, com caráter regular e continuado. Um programa,
geralmente é composto de no mínimo 3 (três) projetos e 2 (duas) outras ações de
extensão.

É possível selecionar o filtro e fazer uma busca das ações que podem se vincular ao
programa.
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Seguir os demais passos já descritos no cadastro de PROJETO:
3º PASSO - Preenchimento dos Membros da equipe executora
4º PASSO - Preenchimento dos Objetivos / Resultados esperados / Indicadores
5º PASSO - Preenchimento do Orçamento detalhado
6º PASSO - Preenchimento do Orçamento consolidado
7º PASSO - Anexar arquivos
8º PASSO - Anexar fotos
9º PASSO - Resumo da ação

CADASTRO DE CURSO

Caso o tipo de ação selecionada for um CURSO, clique no ícone “curso”.
1º PASSO - Após escolher a ação inicia-se o cadastro com o preenchimento das
informações gerais da ação. Os campos marcados com um asterisco são de
preenchimento obrigatório.
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2º PASSO - Preenchimento dos dados referente ao curso proposto.
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IMPORTANTE - Selecionar as atividades de extensão vinculadas ao curso. Curso é
entendido como um conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico
e/ou prático, que extrapolem as cargas horárias curriculares e que se proponham a
socializar os conhecimentos produzidos na Universidade, ou fora dela, de forma
presencial ou à distância, vindo a contribuir para uma melhor articulação entre o
saber acadêmico e as práticas sociais. Os mesmos deverão ter carga horária
definida e avaliação de resultados. A carga horária de cada modalidade de curso é
disciplinada nos termos da Resolução.

É possível selecionar o filtro e fazer uma busca das ações que podem se vincular ao
programa.

Seguir os demais passos já descritos no cadastro de PROJETO:
3º PASSO - Preenchimento dos Membros da equipe executora
4º PASSO - Preenchimento dos Objetivos / Resultados esperados / Indicadores
5º PASSO - Preenchimento do Orçamento detalhado
6º PASSO - Preenchimento do Orçamento consolidado
7º PASSO - Anexar arquivos
8º PASSO - Anexar fotos
9º PASSO - Resumo da ação
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CADASTRO DE EVENTO

Caso o tipo de ação selecionada for um EVENTO, clique no ícone “evento”.
1º PASSO - Após escolher a ação inicia-se o cadastro com o preenchimento das
informações gerais da ação. Os campos marcados com um asterisco são de
preenchimento obrigatório.

2º PASSO - Preenchimento do dados referentes ao evento.
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IMPORTANTE - Selecionar as atividades de extensão vinculadas ao evento.
Evento é entendido como uma ação de interesse técnico, social, científico, artístico
e esportivo: campanhas em geral, campeonato, ciclo de estudos, circuito, colóquio,
concerto, conclave, conferência, congresso, debate, encontro, espetáculo,
exposição, feira, festival, fórum, jornada, lançamento de publicações e produtos,
mesa redonda, mostra, olimpíada, palestra, recital, semana de estudos, seminário,
simpósio, torneio, entre outras manifestações, que congreguem pessoas em torno
de objetivos específicos.

É possível selecionar o filtro e fazer uma busca das ações que podem se vincular ao
programa.
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Seguir os demais passos já descritos no cadastro de PROJETO:
3º PASSO - Preenchimento dos Membros da equipe executora
4º PASSO - Preenchimento dos Objetivos / Resultados esperados / Indicadores
5º PASSO - Preenchimento do Orçamento detalhado
6º PASSO - Preenchimento do Orçamento consolidado
7º PASSO - Anexar arquivos
8º PASSO - Anexar fotos
9º PASSO - Resumo da ação

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Caso o tipo de ação selecionada for um PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, clique no
ícone “prestação de serviço”.
1º PASSO - Após escolher a ação inicia-se o cadastro com o preenchimento das
informações gerais da ação. Os campos marcados com um asterisco são de
preenchimento obrigatório.
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2º PASSO - Preenchimento dos dados referentes à prestação de serviços.

IMPORTANTE - Selecionar as atividades de extensão vinculadas a prestação de
serviços.
Prestação de serviço é entendido como realização de trabalho oferecido pela IES ou
contratado por terceiros comunidade, empresa, órgão público, etc.); a prestação de
serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não
resulta na posse de um bem.
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Seguir os demais passos já descritos no cadastro de PROJETO:
3º PASSO - Preenchimento dos Membros da equipe executora
4º PASSO - Preenchimento dos Objetivos / Resultados esperados / Indicadores
5º PASSO - Preenchimento do Orçamento detalhado
6º PASSO - Preenchimento do Orçamento consolidado
7º PASSO - Anexar arquivos
8º PASSO - Anexar fotos
9º PASSO - Resumo da ação

DÚVIDAS FREQUENTES REFERENTES ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO
Consulte as perguntas e respostas mais frequentes:
1) Minha ação de extensão precisa envolver a comunidade externa?
Resposta: As diretrizes da política de extensão CONSUNI traz o envolvimento da
comunidade externa como premissa para caracterizar um projeto como sendo de
extensão. Assim, precisa haver o envolvimento da comunidade externa para ser
cadastrada como ação de extensão.
2) É preciso cadastrar toda a equipe envolvida no desenvolvimento da
ação?
Resposta: Sim. O ideal é que seja apresentada a equipe completa (docentes,
técnicos, discentes, externos), com o intuito de mostrar a integração ensino, serviço
e comunidade.
3) Devo inserir a programação da ação, mesmo que ainda seja preliminar?
Resposta: Sim, a programação, mesmo que preliminar, deve ser inserida. Possíveis
palestrantes e formas de divulgação do evento também devem ser inseridos no
sistema.
4) Se minha ação envolve apenas docentes e discentes, é uma ação de
extensão?
Resposta: Não, pois qualquer ação de extensão deve garantir o envolvimento (direto
ou indireto) da comunidade em geral. Caso haja apenas envolvimento de docentes
e discentes, a ação deve ser cadastrada como Projeto de Ensino no SEI.
5) É obrigatório explicitar durante o cadastro as formas de divulgação da
minha ação?
Resposta: Sim, todas as formas de divulgação da ação cadastrada devem ser
divulgadas. Caso não haja, divulgação, a ação será devolvida ao seu proponente
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para adequação.
6) Existem prazos para submissão de ações?
Resposta: Todas as modalidades de ações de extensão, inclusive relatórios parciais
e finais, devem ser submetidos até o décimo quinto dia do mês, para que sejam
avaliadas pela Mini-Câmara de Extensão da CISAU.
7) Quando devo enviar o relatório final?
Resposta: O relatório final deve ser enviado no momento em que as atividades do
seu projeto já foram concluídas e seu projeto será encerrado.
8) Qual categoria é mais adequada para cadastrar o discente: bolsista,
monitor ou em atividade curricular?

Resposta: Caso seu aluno não tenha sido contemplado no Edital
PROBEC/PROVEC nem seja monitor específico da ação de extensão em questão,
orienta-se que o aluno seja cadastrado como em atividade curricular.
9)

Já tenho um projeto cadastrado, mas realizarei uma ação do projeto
que não foi prevista no cronograma inicial. Como proceder?
Resposta: O proponente pode iniciar um novo cadastro referente à nova ação que
será promovida e fazer menção ao projeto ao qual a referida ação está relacionada.
10) Como visualizar um projeto submetido mas ainda não avaliado?
Resposta: Após entrar no SIGAA, clicar em EXTENSÃO/Ações
Extensão/Gerenciar Ações/Listar Minhas

de

11) Caso a sua dúvida não tenha sido esclarecida neste tutorial, por gentileza,
enviá-la para o seguinte email: extensaoufj@gmail.com

