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PERGUNTAS FREQUENTES  
Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária – SIGEU 

 
1) Como acessar o SIGEU? 

Pela Intranet – www.intranet.ufpr.br – por meio de seu e-mail pessoal UFPR e respectiva 
senha. Digitar somente o login – ex.: jose – sem o @ufpr.br. A senha é a mesma do e-mail. Quando 
entrar na Intranet, no final da coluna da esquerda estão listados os sistemas a que cada servidor tem 
acesso, entre eles, o SIGEU. 
 
 
2) É possível registrar propostas de atividade de Extensão sem ser pelo SIGEU? 

Não. A partir de janeiro de 2013, todas as atividades de Extensão da UFPR devem ser 
registradas neste Sistema. Aquelas atividades cujos processos foram abertos em 2012 para execução 
em 2013 (por exemplo, um novo Projeto de Extensão) também deverão ser registradas no SIGEU. 
 
 
3) Como cadastrar uma proposta de atividade de Extensão no SIGEU? 

Acessar o Sistema (ver pergunta 1). Dentro do SIGEU, no menu à esquerda, estão os tipos 
de atividade de Extensão – Programa, Projeto, Curso, Evento e Prestação de serviço extensionista. 
Clicar na atividade desejada, e em seguida, em cadastrar. Preencher todos os campos, inclusive 
dos ícones. Todo campo indicado com * é de preenchimento obrigatório. Dentro de cada página 
da proposta, todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos, para que a proposta possa ser 
salva. O proponente pode salvar e alterar quantas vezes quiser, inclusive em dias diferentes. Após 
concluir o preenchimento da proposta, clicar em Submeter.  

Importante: após clicar em submeter não mais será possível realizar inclusões ou 
alterações na proposta.  

Imprimir a proposta submetida no SIGEU e entregar no Departamento para apreciação 
da plenária departamental (ou equivalente). Já foi enviada correspondência orientando as chefias 
e secretarias de departamento sobre como proceder em seguida. 
 
 
4) O que significa cada ícone, nos formulários de propostas e relatórios do SIGEU? 

Basta passar o cursor sobre o ícone, que sua designação aparece. Quando aparecer, junto do 
nome do ícone, a palavra “desabilitado”, ou é porque não se aplica para aquele formulário (por 
exemplo, aparecerá “produto desabilitado” para uma proposta de Projeto; ou é porque a proposta ou 
o relatório já foi submetido e portanto não é mais possível fazer alterações ou inclusões.  

São eles: 
 

 Editar – para preenchimento do formulário. 
 

 Avaliação – para inserir a avaliação dos participantes na atividade, no caso de Programa ou 
Projeto. 
 



 Produto – para inserir produtos derivados da atividade, inclusive anexando arquivos, se for o 
caso. 
 

 Recursos humanos – para preenchimento na proposta e no relatório e, quando for o caso, 
também anexar os relatórios dos estudantes participantes. 
 

 Recursos materiais – para indicação da infraestrutura necessária para o desenvolvimento das 
atividades. 
 

 Recursos financeiros – para indicação de recursos financeiros envolvidos, se houver. Se não 
houver, preencher com 0 ou Zero. Recursos internos ao orçamento da Universidade não precisam 
ser indicados, por exemplo, FDA, PROEXT ou recursos do Departamento ou do Setor. Indicar 
somente aqueles de origem externa, por exemplo, recolhimento de inscrição via GRU, convênios, 
etc. 
 

 Parcerias – sempre que indicada parceria, é importante anexar documento do parceiro, 
preferencialmente que mencione o que será sua contribuição, ou forma de participação, na 
atividade. Haver ao menos uma parceria externa à UFPR é obrigatório para Programa de Extensão. 
 

 Cronograma – detalhamento das atividades no período de vigência da atividade. 
 

 Orçamento – detalhamento do uso dos recursos. 
 

 Bolsa – solicitação de Bolsa Extensão. 
 

 Submeter – para submeter uma nova proposta ou relatório no Sistema. Uma vez submetido, o 
ícone muda de cor -  e é acessível somente ao administrador do SIGEU. 
 

 Excluir – para excluir uma proposta ou relatório que ainda não tenha sido submetido/a no 
SIGEU.  
 

 Parecer – acessível para preenchimento apenas aos pareceristas (Comitê Setorial e CAEX). 
Acessível ao usuário após a submissão do parecer, para visualização. 
 

 Gerar documento – para guardar o arquivo em outro local que não o Sistema, pode-se gerar 
um pdf da proposta ou do relatório. 
 
 
5) Como registrar proposta de atividade vinculada a Programa ou Projeto? 

Primeiramente, é preciso que a proposta do Programa ou Projeto ao qual a nova 
atividade será vinculada, já tenha sido submetida no SIGEU. A partir daí é possível vincular 
qualquer outra atividade a ele. Por exemplo, um Projeto que será vinculado a um Programa: o 
proponente do Projeto entra no SIGEU, em Projetos, e em cadastrar. Haverá um campo que 
pergunta se ele é vinculado, clicar. Em seguida, consultar a lista de Programas já submetidos, e 
clicar naquele ao qual o Projeto será vinculado. Seguir o mesmo procedimento para registro de 
atividade de Extensão (ver pergunta 3). 



 
 

6) Como preencher o item recursos humanos? 
O SIGEU dialoga com o SIGEPE (dados de servidores) e o SIE (dados de estudantes). 

Iniciar a digitação do nome e buscar, aparecerão as opções registradas nos outros dois sistemas, 
daí é só selecionar o nome correspondente e adicioná-lo. Não há limite para número de 
participantes. 

No caso de participante externo, é necessário digitar o nome completo, sem abreviações 
– este cuidado é necessário para a posterior certificação, e se o participante externo for ministrante 
de Curso, incluir obrigatoriamente o link para o currículo lattes.  

Para relatório, o SIGEU trará automaticamente os participantes registrados na proposta. 
Pode-se excluir um nome, se a pessoa após o registro da proposta, não teve participação; ou incluir 
outros.  

Em caso de Programa ou Projeto de Extensão, caso o período de participação da pessoa 
não seja exatamente o mesmo daquele a que se refere o relatório, alterar este dado. Por 
exemplo, um relatório anual de um Projeto, relativo ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Se um 
estudante iniciou sua participação somente em 01/05/2012, a data de início deste estudante deve ser 
alterada. Sempre, em caso de estudante, deve ser anexado o relatório dele, junto (ver perguntas 8 e 
9). 

 
 

7) Como registrar relatório de atividade de Extensão – Curso, Evento, PSE – no SIGEU? 
Entrar no SIGEU (pergunta 1) e clicar no tipo de atividade que deseja relatar. Por exemplo, 

Curso de Extensão. Clicar em “listar meus”. Escolher o Curso desejado. Clicar em relatório. 
Vários campos já estarão preenchidos, de acordo com a proposta registrada. Completar os 
demais, submeter, e entregar cópia no Departamento. Muita atenção no preenchimento de 
recursos humanos, pois após submetido o relatório, não será mais possível incluir participantes.  
 
 
8) Como registrar relatório de Programa e Projeto de Extensão no SIGEU? 

a) Relatório anual 
Entrar no SIGEU (pergunta 1) e clicar no tipo de atividade que deseja relatar. Por exemplo, 

Proejto de Extensão. Clicar em “listar meus”. Escolher o Projeto desejado. Clicar em relatório. 
Vários campos já estarão preenchidos, de acordo com a proposta registrada. Alterar o período (o 
sistema trará o período total do projeto. Alterar, informando o período a que se refere o relatório 
que está preenchendo. Por exemplo – início 01/01/2012 e final 31/12/2012. Completar os demais 
campos e submeter. Muita atenção no preenchimento de recursos humanos, pois após submetido 
o relatório, não será mais possível incluir participantes. No caso de Programa ou Projeto, é 
obrigatório anexar o relatório do estudante a cada estudante (bolsista ou voluntário, de graduação ou 
de pós-graduação) listado como participante – sem o relatório, ele não poderá ser certificado. No 
caso de relatório anual não é preciso imprimir e entregar no Departamento, ele será apreciado 
diretamente pelo CAEX. 

b) Relatório final 
Seguir o mesmo procedimento de relatório anual, somente sendo necessário que este passe 

por plenária departamental. Como regra de transição, os Programas e Projetos que encerraram 
atividades em 2012 ou encerrarão até 30 de abril de 2013 (com o final de vigência das bolsas 
Extensão) poderão entregar o relatório anual 2012 e o final em papel (processo físico via SIE). 
Basta solicitar o arquivo do formulário pelo e-mail upp_proec@ufpr.br 

 
 

9) Como inserir o relatório do estudante nos relatórios de Programas e Projetos de Extensão? 



Nos recursos humanos, quando listar o estudante, há três ícones à direita, que aparecerão 
para qualquer participante incluído. Clicar no clipes, selecionar o arquivo e adicioná-lo.  
 
 
10) Meu Programa ou Projeto está sendo encerrado em abril de 2013, quando terminar a 
vigência da Bolsa Extensão. Devo fazer o relatório anual 2012, ou somente o final? É preciso 
registrar essa atividade no SIGEU? 
 

Como regra de transição, estas atividades que estão sendo encerradas não precisam ser 
registradas no SIGEU, e os relatórios anual 2012 e final (após abril) devem ser encaminhados em 
papel (processo físico tramitado via SIE). A COEX encaminhou em dezembro de 2012, para cada 
Coordenador, a orientação específica para o seu caso, e os formulários para estes relatórios. 

Recomenda-se que sim, seja feito o relatório anual e entregue na PROEC no prazo até 28 de 
fevereiro de 2013, para que os dados constem no relatório 2012 da PROPLAN, o que favorece os 
números do Setor de origem e da própria Extensão na UFPR. 

 
12) A atividade de Extensão que pretendo registrar envolve recursos financeiros externos, 
portanto, é uma Prestação de Serviço. Mas é um Projeto de Extensão. Qual formulário devo 
acessar para efetuar este registro? 

A modalidade Prestação de Serviço Extensionista, segundo a Resolução 72/11-CEPE, pode 
ocorrer no formato de Programa, Projeto, Curso, Evento ou outras. O formulário de Prestação de 
Serviço Extensionista que está no SIGEU se refere somente à modalidade V – “outras”, que 
segue um detalhamento do fórum nacional de pró-reitores de Extensão (FORPROEX), abrangendo, 
por exemplo, consultorias.  

No caso de um Programa, ou Projeto, ou Curso ou Evento que envolva recurso financeiro, o 
formulário deve ser o específico destas atividades, com o preenchimento dos recursos financeiros e 
o orçamento e o atendimento aos prazos estabelecidos na Resolução 72/11-CEPE. 

Para todo caso que envolver recurso financeiro externo, consultar a Instrução Normativa 
01/2012 PROEC/PROPLAN, disponível em http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/legislacao.html#instru 
 
11) Como solicitar Bolsa Extensão pelo SIGEU? 

Os formulários de proposta e de relatório de Programa e de Projeto têm um campo 
específico para esta solicitação. No caso de Programa, este deverá fazer a solicitação para todos os 
seus projetos vinculados. A partir de 2013, a PROEC fará o levantamento das solicitações de Bolsa 
Extensão a partir dos dados registrados no SIGEU, daí a importância de que todas as novas 
propostas e relatórios anuais sejam registrados no Sistema. 

Conforme divulgado em novembro de 2012, o prazo para aqueles Programas e Projetos que 
desejem solicitar bolsa Extensão 2013/2014 é 28 de fevereiro. No caso de novas propostas, estas 
devem estar aprovadas pelo Comitê Setorial de Extensão  
 
 
12) É possível alterar o nome do Coordenador, transferindo os dados automaticamente para o 
novo Coordenador, ou autorizar acesso ao registro de uma atividade de Extensão para outro 
usuário?  

Neste momento, não. Somente o Coordenador tem acesso aos registros feitos em seu 
nome, no SIGEU. Pretende-se que posteriormente à total implantação do Sistema, haja gradativo 
aperfeiçoamento do mesmo, em que ajustes sejam realizados, mas futuramente.  
 
 
13)  Como enviar sugestões para futuros aperfeiçoamentos do SIGEU? 

Sugestões podem ser encaminhadas para coex@ufpr.br – assunto: Sugestão SIGEU.  



 
 
14) Posso dar meu login e senha da Intranet para outra pessoa acessar o SIGEU? 

O login e a senha da Intranet são pessoais e intransferíveis, e dão acesso a várias 
informações sobre o seu usuário, e no caso de docentes, a diários de classe. Não se recomenda que 
sejam cedidos a outra pessoa, pois tudo que for feito na Intranet será de responsabilidade do 
usuário (servidor). 
 
 
15) Depois que eu submeti a proposta ou o relatório, percebi que preciso fazer uma alteração. 
Como proceder? 

Toda alteração somente será possível se o parecerista do Comitê Setorial de Extensão ou do 
Comitê Assessor de Extensão (CAEX) solicitar. Este parecerista indicará, no seu parecer, o campo 
do formulário que deverá ser ajustado ou complementado, e daí, este será desbloqueado pelo 
Sistema, que enviará mensagem automática para o Coordenador. Este deverá efetuar o ajuste e 
submeter novamente no Sistema. 
 
 
16) Como terei acesso aos pareceres? 

Serão acessíveis via SIGEU. Nos casos de transição, em que os relatórios anual e final de 
Projeto, por exemplo, estão sendo entregues em processo físico, o parecer do CAEX será 
encaminhado ao Coordenador, digitalizado. 

 
 

17) O SIGEU envia mensagens automáticas? 
Sim, para o e-mail pessoal UFPR por meio do qual o Coordenador ou o Parecerista acessa a 

Intranet.  
 
 
18) Onde encontro mais informações sobre o SIGEU e as normativas da Extensão na UFPR? 

Todas as informações estão disponíveis no site da PROEC, link Coordenadoria de Extensão 
– inclusive os contatos das Unidades e equipes, e suas atribuições: 
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.htm 

Sobre o SIGEU, em http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/consultas_atividades.html 
estão reunidos todos os memorandos circulares com orientações sobre o SIGEU, emitidos pela 
COEX/PROEC, desde novembro de 2012. 

Sobre as normativas (resoluções, instruções normativas, memorandos, etc), estão todas 
disponíveis em http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/legislacao.html  
 

Curitiba, 22/02/2013 
 
 

Nadia G. Gonçalves 
Coordenadora de Extensão 

PROEC/UFPR 


