
COMO REGISTRAR UM EVENTO DE EXTENSÃO 

 
Apresentação 
Este documento traz algumas informações relevantes para o cadastro de atividades dentro do             
SIGAA-EXTENSÃO. Desta forma visa auxiliar os servidores da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica             
e de Computação no cadastro de EVENTOS.  
 
IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

1) Título : O título deve sintetizar o aspecto essencial do evento 
2) Tipos de eventos: Campanhas em Geral, Campeonatos, Ciclo de Estudo, Circuito, Colóquio,            

Concerto, Conclave, Conferência, Congresso, debate, Encontro, Espetáculo, Exposição, Feira,         
Festival, Fórum, Jornada, Lançamento de produto, mesa redonda, mostra, oficina, olimpíadas,           
palestra, recital, semana de estudos, seminário, simpósio, Torneio. 
 

DADOS COMPLEMENTARES DOS EVENTO 

3) Resumo: O Resumo deve conter uma breve apresentação do conteúdo do evento, na qual podem               
incluir:  

A. contextualização do tema,  
B. clareza e coerência na metodologia para execução do evento, “como fazer?” 
C. articulação com o ensino, a pesquisa e a produção artístico-cultural (caráter interdisciplinar            

da proposta), 
D. relevância social e atendimento às demandas da comunidade externa à UFG, 
E. os impactos dessa atividade para os estudantes UFG e para sociedade externa à UFG.  

4) Programação: A programação deve conter a programação do evento, ou seja, as palestras,             
apresentações de trabalhos, mesa redonda e outros, (exemplo: abertura (data prevista), palestras (data             
prevista), lives (data prevista), apresentação de trabalho (data prevista), encerramento(data prevista)). 

5) Objetivos Gerais e Específicos:  Nesta seção deverá ser inserida os objetivos do Evento 

a) Objetivos Gerais: o os alvos de maior abrangência aos quais a atividade trata de fazer uma                
contribuição. Relacionam-se aos impactos possíveis, a partir da utilização dos resultados do            
projeto. Respondem a pergunta "Para que?". 

b) Objetivos Específicos: são alvos concretos que se busca alcançar no contexto da proposta.             
Por tanto, cada objetivo específico deve ter uma clara correspondência com os resultados             
esperados. Os objetivos específicos respondem à pergunta "O que?".   

6) Resultados Esperados: Neste item especificar os resultados esperados com a execução deste evento             
(transferência de tecnologia e conhecimentos): publicações acadêmicas e  produto de extensão. 

7) Equipe Executora: participação de servidores, discentes (graduação e pós graduação) e comunidade            
externa da UFG na equipe de execução; 

OBJETIVOS DO PROJETO     

8) Descrição da Atividade: Nesta seção insira o Cronograma das Atividades proposto para execução             
do evento e o participante da equipe que irá executá-la, (exemplo: Reuniões para organização do               
evento, busca por patrocínio, organização e elaboração de material para publicidade, contato com             
possíveis palestrantes, e outros). 

 

 



 

TABELA PARA PUBLICAÇÕES E OUTROS PRODUTOS ACADÊMICOS DE EXTENSÃO 
Produto Descrição 

livro Produzido no contexto da ação de extensão. Produção efetivada (não incluir no            
prelo); inclui traduções de livro. 

capítulo de livro Produzido no contexto da ação de extensão. Produção efetivada (não incluir no            
prelo). 

artigo /periódico Produzido no contexto da ação de extensão. Inclui artigos publicados em periódicos            
nacionais e estrangeiros e trabalhos completos publicados em anais de eventos           
acadêmicos/científicos. 

Manual /cartilha Produzido no contexto da ação de extensão, impresso e/ou disponibilizado em meio            
eletrônico. Inclui: publicações de caráter didático, caderno, álbum de figurinha,          
revista em quadrinhos, apostila, fascículo, livreto e outros similares 

informativo Material produzido para divulgação de notícias, de entrevistas, de artigos e de            
informações, produzidos no contexto da ação de extensão podendo ser, impresso           
e/ou disponibilizado em meio eletrônico. Inclui: jornal, revista, boletim, folder,          
folheto e outros similares. 

anais Anais de eventos acadêmicos/científicos produzidos no contexto da ação de          
extensão e publicados de forma impressa e/ou disponibilizados em meio eletrônico. 

Trabalho apresentado em 
evento acadêmico/ 
científico 

Produzido no contexto da ação de extensão e publicado em anais. Inclui resumos,             
pôster/banner, comunicação e outros similares. 

Matéria jornalística Produzida no contexto da ação de extensão e veiculada na mídia ou em periódicos,              
inclui entrevista concedida. 

Jogo ou objeto educativo Criado e produzido no contexto da ação de extensão. 

Produtos artísticos Criado e/ou produzido no contexto da ação de extensão. Inclui: partituras; arranjos            
musicais; gravuras; textos teatrais; roteiros de produtos audiovisuais; coreografias;         
identidade visual: logomarca e similares; instalação artística; fotografia artística;         
pintura; escultura; maquete. 

Produto audiovisual Produzido no contexto da ação de extensão. Inclui: CD, DVD, vídeo, filme,            
programa de rádio ou TV e outros similares. 

Aplicativo para 
computador 

Softwares produzidos no contexto da ação de extensão. 

site Sítio virtual produzido no contexto da ação de extensão. Conjunto de páginas            
virtualmente localizadas em algum portal da World Wide Web, a rede mundial de             
computadores. 

Relatório técnico Produzido no contexto da ação de extensão. Inclui: catálogo; inventário; protocolo;           
mapas; diagnóstico; relatório de análise; banco de dados; relatório final de projeto e             
outros similares. 

Plano / projeto Produzido no contexto da ação de extensão. Inclui: plano de comunicação e            
divulgação; projeto arquitetônico; projeto de planejamento ambiental e/ou urbano; 

 



COMO LANÇAR NO SICAD ESSAS ATIVIDADES? 

 

Produto (SICAD) Descrição (RESOLUÇÃO - CONSUNI N° 8/2017) ptos 

 
 
livro 

 
Produção  
Científica  

Livro publicado com selo de editora que possua corpo editorial 40 

Livro publicado com selo de editora que não possua corpo editorial 10 

Livro didático desenvolvido para projetos institucionais/governamentais 10 

Produção Artística e 
Cultural 

Criação e produção do projeto gráfico de livros: concepção gráfica (mancha gráfica, diagramação, escolha de               
fonte) 

10 

capítulo de livro Produção  
Científica 

Capítulo de livro publicado com selo de editora que possua corpo editorial 10 

Produção Artística e 
Cultural 

Criação e produção do projeto gráfico de livros: concepção gráfica (mancha gráfica, diagramação, escolha de               
fonte) 

10 

 
artigo /  
periódico 

 
Produção  
Científica 

Artigo completo ou texto literário publicado em periódico 15 a 25 

Trabalho completo publicado em anais de congresso científico 10 

Artigos ou textos literários em repositórios de publicação eletrônica ligados a editoras ou universidades 5 

 
 
 
 
Manual 
/cartilha 

Produção  
Científica 

Resenhas, prefácios ou verbetes 5 

Livro didático desenvolvido para projetos institucionais/governamentais 10 

 
Produção Artística e 

Cultural 

Criação e produção do projeto gráfico de livros: concepção gráfica (mancha gráfica, diagramação, escolha de               
fonte) 

10 

Fotos publicitárias, jornalísticas, portfólio ou dossiê̂ jornalístico , ensaio jornalístico ou artístico, charge ou              
ilustração 

3 

Outro Tipo de 
Produção 

 

Texto ou material didático para uso institucional 2 

 



 

 
informativo 

 
Produção Artística e 

Cultural 

Criação e produção do projeto gráfico de livros: concepção gráfica (mancha gráfica, diagramação, escolha de               
fonte) 

10 

Fotos publicitárias, jornalísticas, portfólio ou dossiê̂ jornalístico , ensaio jornalístico ou artístico, charge ou              
ilustração 

3 

anais Produção Técnica e 
Tecnológica 

Anais, Manuais, catálogos, boletins, com ficha bibliográfica.(organizador / redator) 5 

Trab. 
apresentado em 
evento 
acadêmico/ 
científico 

 
Produção  
Científica 

Resumo de artigo em periódicos especializados nacional ou internacional com corpo editorial 5 

Resumo expandido publicado em anais de congresso 4 a 8 

Resumo simples publicado em anais de congresso 2 a 4 

Matéria 
jornalística 

Produção Técnica e 
Tecnológica 

Anais, Manuais, catálogos, boletins, com ficha bibliográfica 5 

Participação em entrevista, mesa redonda, comentário ou programa de rádio, TV, impressos e mídia digital,               
vinculados à área de atuação do professor. 

2 a 4 

Jogo ou objeto 
educativo 

Produção Artística e 
Cultural 

Criação e produção do projeto gráfico de livros: concepção gráfica (mancha gráfica, diagramação, escolha de               
fonte) 

10 

Produtos 
artísticos 

Produção Técnica e 
Tecnológica 

Desenvolvimento de maquete 5 

Produto 
audiovisual 

Produção Técnica e 
Tecnológica 

Produção de cinema, vídeo, rádio, TV ou mídias digitais (Editor, roteirista, diretor e produtor) 20 

Produção de cinema, vídeo, rádio, TV ou mídias digitais (Participante) 3 

 Produção Artística e 
Cultural 

Criação, produção e direção de filmes, vídeos, discos, audiovisuais, coreografias, peças teatrais, óperas ou              
musicais, ou musicais apresentados em eventos 

20 a 10 

 
 
 
Aplicativo para 

 
Produção Técnica e 

Tecnológica 

Desenvolvimento de programa de computador (software) com registro no INPI ou com ampla disponibilização              
em ambientes de software livre 

20 

Desenvolvimento de software com divulgação em periódicos indexados e com corpo editorial ou em anais de                
congresso científico 

10 



 

computador  Desenvolvimento de software para uso institucional  

Produção Artística e 
Cultural 

Criação e produção do projeto gráfico de livros: concepção gráfica (mancha gráfica, diagramação, escolha de               
fonte) 

10 

site Produção Técnica e 
Tecnológica 

Criação e manutenção de páginas em Rede sociais, websites e blogs, vinculados aos projetos de ensino, pesquisa                 
e extensão, na área de atuação do professor. 

4 

Relatório 
técnico 

Produção Técnica e 
Tecnológica 

Projeto ou Relatório Técnico com anotação de responsabilidade técnica (ART) ou registro de responsabilidade              
técnica (RRT)  

20 

Projeto ou Relatório Técnico sem anotação de responsabilidade técnica (ART) ou registro de responsabilidade              
técnica (RRT) 

10 

Plano / projeto Produção Técnica e 
Tecnológica 

Produção e publicação de mapas, cartas ou similares 10 

 


