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APRESENTAÇÃO

O  Módulo  Extensão  do  SIGAA  (Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades
Acadêmicas) tem o objetivo de gerenciar as Ações de Extensão da Universidade Federal
de Goiás - UFG. 

As ações de extensão são divididas em: Projeto, Evento, Curso,  Prestação de Serviço 
e Programa. 

Relacionamento com outros módulos

O módulo de Extensão tem relacionamento com os seguintes Módulos: 

SIGAA

• Portal do Discente: O portal do discente permite a busca de Ações de Extensão 

ativas onde o discente pode demonstrar interesse em participar da seleção de 
bolsas, realizar inscrição on-line em cursos e eventos de Extensão, emitir 
declarações e certificados e enviar os relatórios como participante da Ação.

• Portal do Docente: O portal do docente é possível submeter propostas de Ação de

Extensão e gerenciar as ações de Extensão, emitir certificados e declaração e 
enviar relatórios das Ações.

• Portal Público: No Portal Público é possível realizar a consulta as Ações de 

Extensão desenvolvidas pela Instituição, onde é possível se inscrever em Cursos e 
Eventos de Extensão e acessar a área de inscritos disponível no Portal Público.

• Página Pública do Docente: Na página pública do docente é possível visualizar as

ações de Extensão que o docente participa como membro (colaborador) ou 
coordenador.

SIPAC

• Bolsas: Neste módulo é possível realizar o gerenciamento das bolsas de 

Extensão. 



Acesso:

• Perfil do servidor – Docente:

• Perfil do servidor – Técnico Administrativo:



2. Avaliar ações de extensão como Presidente de CAEX

2.1 Formas de acesso

Após fazer o login no Portal UFGNet deverá acessar: 

Portal UFGNet → Acadêmico → Ensino → Sistema Integrado de Gestão Acadêmica -
SIGAA 

De acordo com o vínculo (Docente /Técnico Administrativo) acessar o módulo Extensão:

• Docente: 

Portal Docente:   Portal UFGNet →  Acadêmico →  Ensino → Sistema Integrado de 
Gestão Acadêmica - SIGAA → Módulos → Portal Docente →  Extensão → 
Comitê de Extensão →  Avaliar Propostas de Ações

◦ TA: 

 Portal UFGNet →  Acadêmico →  Ensino → Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica - SIGAA → Módulos → Extensão →  Avaliar Propostas de 
Extensão  → Avaliar Propostas Como Membro da Comissão Avaliadora

2.2 Avaliar Propostas de Extensão 
Esta operação tem como finalidade avaliar as propostas de ação de extensão como membro do
comitê de extensão (CAEX). Para isso, a avaliação será distribuída para o presidente/suplente 
da CAEX avaliar. 



O sistema exibirá a tela para que o usuário Selecione uma Ação para realizar a Avaliação. 

Nesta tela, será possível visualizar as propostas de ação submetidas à CAEX. Além disso, se a 
ação possuir uma avaliação registrada, o usuário poderá consultar os dados detalhados da 

mesma ao clicar no ícone . 

O sistema possibilitará que avaliador realize uma avaliação clicando no ícone  da ação 
desejada.  

Para visualizar os dados detalhados de uma ação de extensão, clique no ícone correspondente
a que desejar consultar. Em seguida, serão exibidos os Dados da Ação de Extensão com todas as 
informações cadastradas no processo.

Ao clicar no ícone  o sistema abrirá o projeto selecionado, conforme imagem abaixo, e logo 
abaixo dos itens da proposta o formulário para avaliação e parecer da ação.

Ao colocar o cursor sobre o ícone , o sistema exibirá mais informações sobre o campo cujo ícone 
é correspondente. 

Nos Dados da Ação de Extensão, caso a ação possua arquivos anexados, o usuário poderá 

visualizá-los, ao clicar no ícone . Logo, os documentos inseridos no cadastro poderão ser 
visualizados na tela. 

Caso queira voltar para a página de listagem das ações, clique em Voltar  e o sistema retornará para 
a tela anterior. 
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2.3 Avaliar a Ação

Para avaliar a proposta de ação o avaliador deverá informar  no Quadro de avaliação uma nota para 
cada um dos itens listados e informar o Parecer, optando entre Favorável à aprovação ou 
Desfavorável a aprovação da Proposta e descrever uma Justificativa sobre a avaliação realizada. 

Quadro de avaliação das ações de extensão.

No item avaliação do projeto, é exibido o texto : A ação de extensão atende à política de Extensão,
caso o avaliador queira desmarcar esta pergunta o sistema entenderá que a ação não atende à 
política de Extensão e automaticamente marcará a ação como: Desfavorável a aprovação.



O sistema habilita o campo Justificativa para que seja informado ao proponente o motivo do 
parecer desfavorável.

2.4 Parecer da CAEX
No item Parecer o avaliador deverá marcar uma das opções:  Favorável à aprovação(Aprovar 
ação) ou Desfavorável a aprovação(Reprovar ação) e descrever uma Justificativa sobre a 
avaliação realizada.

Após informar os campos Parecer e Justificativa clique em Avaliar Projeto. O sistema exibirá o 
relatório para Confirmação da Avaliação do Projeto, contendo alguns dados da proposta e o 
parecer informado. 

Para confirmar a avaliação e salvar os dados clique no botão Confirmar Avaliação 

Uma mensagem de sucesso será exibida confirmando a avaliação. 

 

Para voltar no formulário de avaliação antes de confirmar a avaliação clique em << Voltar. Para 
cancelar a avaliação e sair sem salvar os dados clique em Cancelar .



2.4 Visualizar avaliações das propostas
Além de consultar uma ação de extensão, o sistema possibilitará a consulta da avaliação realizada, 

ao clicar em . Assim, serão exibidos os dados gerais do processo e o orçamento proposto, 
conforme a necessidade do projeto. As informações serão exibidas em formato de relatório e o 
usuário poderá imprimi-lo, se desejar. 
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Para visualizar a ação completa clique no ícone  do título da ação desejada.

Clique em  < Voltar, para retornar à tela anterior. 

Se desejar imprimir o documento, clique no ícone . 

2.4 Histórico da Ação 

O usuário poderá visualizar o histórico da tramitação da ação ao clicar no ícone . Ao clicar no 
ícone será exibida a ação de extensão e no final da página no item: Histórico do projeto, será 
listado o histórico conforme imagem abaixo:
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