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I) EVENTO DE EXTENSÃO - orientações para preenchimento e trâmite de PROPOSTA 

1) Para dúvidas, verificar as normativas referentes à Extensão – disponíveis em  
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/legislacao.html#resol 

2) Evento de Extensão não tem limite de horas; minicurso pode ser assim registrado, 
desde que com carga horária de no máximo 08 horas. Observar o estabelecido na Resolução 72/11-
CEPE – artigo 5º, parágrafo 5º e nos artigos 32 a 36 desta Resolução. 

3) Após preencher a página de dados gerais  e salvá-la, entrar nos demais ícones 
para completar o preenchimento da proposta: 

 recursos humanos – inserir os dados da equipe. Importante preencher todos os 
campos, em especial Unidade de Lotação (docentes e técnicos); telefones (coordenador/es/as); 
Curso (estudantes);  além da carga horária, categoria e função de cada um. 

orçamento – se não houver financiamento externo (taxas de inscrição, convênios, etc) 
apenas informar zero. Se houver financiamento externo, antes de preencher veja as orientações da 
Instrução Normativa 01/2012 PROEC/PROPLAN – disponível em  
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/legislacao.html#instru 

4) Pode-se salvar parcialmente a proposta e continuar a preenchê-la em outro 
momento. Porém, em cada ícone, todos os campos obrigatórios (indicados com *) devem estar 
preenchidos.  

5) Somente após ter preenchido toda a proposta, clicar em submeter . Ao clicar em 
submeter não será possível fazer ajustes, a não ser se solicitado pelo parecerista do Comitê 
Setorial de Extensão. 

6) O ícone para listagem de participantes  será aberto somente para o relatório. 
7) Após submeter a proposta, imprimi-la e entregá-la em seu Departamento ou 

equivalente (não é necessário abrir processo no SIE, somente se for exigência do seu Setor) 
8) Toda proposta de atividade de Extensão deve ser aprovada em plenária 

departamental (ou equivalente) ou receber aprovação ad referendum da chefia correspondente, 
antes da apreciação do Comitê Setorial de Extensão. Pode haver apenas um ad referendum, 
entrar estas duas instâncias. 

9) As secretarias de Departamento receberam orientação sobre qual o procedimento a 
seguir: encaminhar o extrato de ata ou a versão impressa com o ad referendum da chefia para 
o Comitê Setorial de Extensão. 

10) De acordo com a Resolução 72/11-CEPE, a proposta de Evento de Extensão deve ter 
sido aprovada pelo Comitê Setorial de Extensão (pode ser ad referendum) antes do início de 
sua realização – no caso de evento com recurso financeiro externo, observar que será necessário 
mais tempo para chegar a esta aprovação, devido aos trâmites relativos a estes recursos.  

11)  Caso haja atraso, recomenda-se que no campo Observações seja inserida 
justificativa, quando do preenchimento do formulário. 

12) Após aprovado pelo Comitê Setorial de Extensão, dados do evento ficarão 
disponíveis para consulta na página da PROEC, no link 
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/consultas_atividades.html#a 

13) Se tiver dúvidas, contate: 
- sobre tramitação: Secretaria COEX ou CAEX – 3310-2653 ou 3310-2756 
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- sobre questões conceituais ou formativas/acadêmicas, relacionadas à Extensão: 
Unidade de Desenvolvimento da Extensão – 3310-2638 ou ude@ufpr.br 

- sobre questões técnicas do SIGEU: Unidade de Registro e Certificação – 3310-2672 ou 
sigeu@ufpr.br 

 
II - EVENTO DE EXTENSÃO - Orientações para preenchimento e trâmite de RELATÓRIO  

1) Alguns campos da proposta apresentada não poderão ser alterados, no relatório. Caso 
tenha havido ajuste ou mudança em relação à proposta aprovada, informar e justificar no campo 
Observações, em dados gerais . Salvá-la, e entrar nos demais ícones para completar o 
preenchimento do relatório: 

 recursos humanos – se necessário, complementar ou corrigir dados da equipe 
envolvida com o evento. Importante preencher todos os campos. 

orçamento – se não houve financiamento externo (taxas de inscrição, convênios, etc) 
apenas informar zero. Se houve, informar os dados financeiros relativos ao evento. 

 participantes – neste ícone, informar o número total de participantes e o número de 
participantes com direito a certificado.  

Após salvar estas informações quantitativas, aparecerá o ícone . Clicar nele e anexar 
um arquivo com a relação de participantes com direito a certificado. 

No Sistema já há um modelo Excel para essa listagem, específico para Evento. 
2) Somente após ter preenchido o relatório, clicar em submeter . Ao clicar em 

submeter não será possível fazer ajustes, a não ser se solicitado pelo parecerista do Comitê 
Setorial de Extensão. 

3) Após submeter o relatório, imprimi-lo e entregá-lo em seu Departamento ou 
equivalente (não é necessário abrir processo no SIE, somente se for exigência do seu Setor) 

4) O relatório de Evento de Extensão deve ser aprovado em plenária departamental 
(ou equivalente) ou receber aprovação ad referendum da chefia correspondente, antes da apreciação 
do Comitê Setorial de Extensão. Pode haver apenas um ad referendum, entrar estas duas 
instâncias. 

5) As secretarias de Departamento receberam orientação sobre qual o procedimento a 
seguir: encaminhar o extrato de ata ou a versão impressa com o ad referendum da chefia para o 
Comitê Setorial de Extensão.  

6) De acordo com a Resolução 72/11-CEPE, o relatório de Evento de Extensão deve 
ser entrargue ao Comitê Setorial de Extensão no prazo de 30 (trinta) dias após o término da 
atividade (ou seja, deve ser aprovado no Departamento ou equivalente, antes disso).  

7) Caso haja atraso, recomenda-se que no campo Observações seja inserida 
justificativa, quando do preenchimento do formulário.  

8) Se tiver dúvidas, contatar: 
- sobre tramitação: Secretaria COEX ou CAEX – 3310-2653 ou 3310-2756 
- sobre questões conceituais ou formativas/acadêmicas, relacionadas à Extensão: 

Unidade de Desenvolvimento da Extensão – 3310-2638 ou ude@ufpr.br 
- sobre questões técnicas do SIGEU: Unidade de Registro e Certificação – 3310-2672 ou 

sigeu@ufpr.br 
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