
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

TUTORIAL – SIGAA / PROPONENTES
FORMULÁRIO DE PROJETO ISOLADO DE EXTENSÃO 

Como podemos perceber abaixo, o acesso ao módulo do Sigaa Extensão se dá pelo menu principal: no caso
de docentes pelo ícone Portal do Docente, no caso de Técnico-administrativos(as), o ícone Extensão.

ATENÇÃO PROPONENTES! Especialmente aqueles com algum cargo de chefia, que tem mais de um vínculo
no Sigaa. O Cadastro de Propostas SEMPRE será feito pelo vínculo Servidor.

Acessado  o  Portal  do  Docente,  o(a)  docente  poderá  utilizar-se  de  dois  caminhos  para  cadastrar  a  sua
proposta de PROJETO DE EXTENSÃO:

• Clicar no item “Extensão” e, logo após, “Submeter Proposta”.
• Na parte de baixo da página, seguindo os editais publicados, clicar na seta verde do edital escolhido.

No  caso  do(a)  Técnico-administrativo(a),  acessado  o  Menu  de  Extensão  para  Servidores(as) Técnico-
administrativos(as),  o  primeiro  passo para  cadastrar  a  proposta  de  PROJETO  DE  EXTENSÃO  é  clicar  no  item
“Submeter Propostas”.
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O próximo passo para cadastrar a proposta de PROJETO DE EXTENSÃO (docentes e técnicos) é:
 Clicar no item “Submeter Nova Proposta”

A  opção  de  “Registrar  Ação  Anterior”  destina-se  a  situações  de  imprevisto  que  impediu  a  inserção  da
proposta no momento correto. E necessita de autorização da Proex para sua utilização.

A tela seguinte – SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE AÇÕES DE EXTENSÃO – traz os tipos de ação que podem ser
submetidos à aprovação. Programa, Projeto, Curso, Evento e Produto estão apresentados como os tipos de ação de
extensão nos quais os(as) servidores(as) do Ifal podem submeter suas propostas.

É interessante observar seus respectivos conceitos, tendo em vista que sua compreensão vai proporcionar
a(o)  servidor(a)  proponente  da  ação  uma  visão  geral  de  sua  proposta  e,  assim,  poderá  submetê-la  de  forma
apropriada.

 O próximo passo, portanto, é escolher o TIPO DE AÇÃO a ser contemplado com a sua proposta. No caso
deste tutorial, PROJETO.

 ATENÇÃO!  Cada  tipo  de  ação  exige  informações  específicas,  e  por  conta  disso,  terá  o  seu  tutorial
específico (Projetos, Cursos, Programas etc).

Caso o(a) proponente não finalize em um único acesso o cadastro do Projeto, este(a) poderá retornar depois
ao cadastro, para dar continuidade à inserção dos dados da proposta. 

Acessado o  Portal do Docente, o(a) docente deverá clicar no item “Extensão” e, logo após, “Listar minhas
ações”.

No  caso  do(a)  Técnico-administrativo(a),  acessado  o  Menu  de  Extensão  para  Servidores(as) Técnico-
administrativos(as), o primeiro passo será clicar no item “Listar minhas ações”, na relação de “Ações de Extensão”.

A tela seguinte – LISTA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DAS QUAIS PARTICIPO – inicialmente apresenta a(o) usuário
uma  mensagem,  informando  que  a  tela  está  dividida  em  duas  partes:  a  primeira  parte,  com  os  cadastros  em
andamento, e a segunda, com a totalidade de ações de extensão submetidas pelo usuário, bem como as que estão em
andamento, e já foram apresentadas acima na primeira parte da tela.

2/18



1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
Passemos, então, para o cadastro propriamente dito da proposta de um PROJETO DE EXTENSÃO.
Ao acessar o link para submissão de PROJETO DE EXTENSÃO, o(a) servidor(a) terá acesso à primeira aba do

cadastro que permitirá preencher dados gerais da ação a ser proposta.
É  interessante  observar  que logo acima do formulário a ser preenchido,  uma faixa de informações será

permanentemente atualizada, dando ciência a(o) proponente da ação em que etapa da submissão de proposta ele(a)
se encontra.

Assim, durante o cadastro dos Dados Gerais da Ação, esta primeira fase estará em negrito.

Algumas informações importantes antes de começar a cadastrar o seu Projeto de Extensão:
1. O Título precisa ser claro, conciso e de fácil compreensão;
2. O “Ano” a ser inserido no formulário é o Ano de Execução da Ação;
3. O item “Período de Realização” contempla a data do início da ação e a data de sua finalização. E atenção,

é preciso definir dia, mês e ano, daí a necessidade de planejar bem o seu Projeto de Extensão antes de
iniciar  o  cadastro.  Para  isso,  o(a)  proponente  poderá  utilizar  o  formulário  modelo  impresso  como
rascunho;

4. Na caixa de diálogo “ÁREA DE CONHECIMENTO CNPQ”, selecione a área em que você pretende submeter
a  sua  proposta  de  ação:  Ciências  Agrárias,  Ciências  Biológicas,  Ciências  Exatas  e  da  Terra,  Ciências
Humanas,  Ciências  Sociais  Aplicadas,  Ciências  da  Saúde,  Engenharias,  Linguística,  Letras  e  Artes  ou
Outras;

5. Quanto à caixa de diálogo “ABRANGÊNCIA”, você vai selecionar a área geográfica que a equipe executora
do projeto pretende atingir. O sistema permite as seguintes escolhas: Internacional, Local, Nacional, Não
Informado ou Regional;

6. A  especificação  da  ÁREA  TEMÁTICA  DE  EXTENSÃO segue  a  definição  do  Fórum  de  Pró-Reitores  de
Extensão – Forproex, e se divide em: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.
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Informações adicionais com relação à ação proposta são pedidas, tendo em vista a sua relação com outras
ações institucionais do Ifal. Chamando a atenção para o fato de que das quatro opções apenas a primeira pode ser
aplicado às propostas de Projeto de Extensão. 

Abaixo as informações contidas nos ícones de ajuda .

• Ação Sustentável? – A sustentabilidade se observa na adoção de práticas que atendam às necessidades
das  gerações  atuais  sem  comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  de  entenderem  as  suas
necessidades.

• Ação vinculada a Programa Estratégico de Extensão? –  Programa Estratégico de Extensão trata-se de
um conjunto de ações de extensão com atuação continuada, abrangência, complexidade e interesse
específico para o IFAL. Possui caráter orgânico institucional e em função de sua interatividade com a
sociedade contextualiza-se como um canal de demandas e interação com a sociedade. Marcar a opção
NÃO!

• Curso vinculado a ação de formação continuada e permanente? – Uma ação de extensão de formação
continuada e permanente trata-se de qualquer uma das modalidades de extensão praticada no IFAL, que
esteja voltada para atender demandas específicas de profissionais formados que atuam no mercado de
trabalho. Marcar a opção NÃO!

• Ação vinculada a Grupo Permanente de Arte e Cultura? –  Grupo Permanente de Arte e Cultura se
constitui num conjunto de Cursos de Extensão com atuação específica em arte e caracterizado por uma
atuação permanente. Marcar a opção NÃO!

1.1. PÚBLICO ALVO DO PROJETO
O Sistema solicita nesta etapa do cadastro da proposta, informações quanto ao público a ser atendido pela

ação que está sendo submetida à análise.
É importante especificar quantas vagas serão destinadas à Comunidade Externa e quantas serão destinadas à

Comunidade Interna. Lembrando que as ações de Extensão serão oferecidas preferencialmente à comunidade externa,
admitindo-se a participação de público pertencente aos quadros do Ifal na ordem máxima de 20% do número de vagas
previstas.

Abaixo as informações contidas nos ícones de ajuda .
• DISCRIMINAR PÚBLICO ALVO INTERNO: Qualificar o público interno que será atendido com o Projeto.

Por exemplo: discentes do curso, técnicos do DAS etc.;
• QUANTIFICAR PÚBLICO ALVO INTERNO:  Quantidade de pessoas atendidas diretamente pelo Projeto

(máximo 20% do total atingido);
• DISCRIMINAR PÚBLICO ALVO EXTERNO: Qualificar o público externo que será atendido com o Projeto.

Por exemplo: agricultores familiares, merendeiras etc.;
• QUANTIFICAR PÚBLICO ALVO EXTERNO: Quantidade de pessoas atendidas diretamente pelo Projeto;
• TOTAL DE PARTICIPANTES ESTIMADOS: Somatório público alvo interno + público alvo externo.

1.2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
Adicionar o(s) local(is) específico(s) onde será(ão) realizadas as atividades do Projeto. Ficar atento(a) ao fato

da necessidade de, após inserir os dados do local de realização da ação, clicar no item “Adicionar Local de realização”,
caso contrário o Sigaa não gravará a informação inserida.

Feito a inserção destes dados, o Sigaa atualizará a página inserindo os dados abaixo dos campos de inserção
da localização em forma de tabela, dando a possibilidade para o(a) servidor(a) proponente de inserir vários locais de
realização da ação proposta.

E caso, no momento da digitação, ocorra algum equívoco, o Sistema permite a remoção e nova inserção de
informação, a partir do item “lixeira” (ver a seguir).
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A seguir as informações contidas nos ícones de ajuda .
• ESTADO: Estado em que ocorrerá a ação.
• MUNICÍPIO: Município em que ocorrerá a ação.
• BAIRRO/DISTRITO/POVOADO: Descrever o(s) bairro(s)/ Distrito(s)/ Povoado(s) onde será(ão) realizadas

as atividades do Curso.
• ESPAÇO DE REALIZAÇÃO: Descrever o(s) local(is) específico(s) onde será(ão) realizadas as atividades do

Curso. Por exemplo: Assentamento de Reforma Agrária, Unidade Básica de Saúde.

1.3. FORMAS DE FINANCIAMENTO DO PROJETO, EDITAL DE SELEÇÃO e UNIDADES ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DA
AÇÃO

No campo relacionado às FORMAS DE FINANCIAMENTO DO PROJETO, o proponente vai selecionar o modo
como a ação de extensão proposta será financiada.

• 1º caso – cadastro somente da bolsa de extensão pela Proex: ação será financiada pela Proex.
• 2º caso – cadastro somente da bolsa de extensão pelo campus: ação será financiada pelo campus.
• 3º  caso  –  cadastro  de  bolsa  de  extensão  pela  Proex  e  material  a  ser  disponibilizado  pelo  campus

(almoxarifado ou aquisição futura): ação será financiada pelo campus e pela Proex.

Interessante observar que o item “EDITAL DE SELEÇÃO”, referente ao edital  a que a ação proposta será
vinculada, só será acessado após a inserção da forma de financiamento do Projeto, quando, então, o Sigaa atualizará
novamente a página e abrirá os itens “Edital de Seleção” e “Nº de Bolsas Solicitadas”.

Assim,  o  proponente  selecionará  o  edital  específico para  Projetos,  Cursos  ou  Programas de Extensão,  e
inserirá o número de bolsas previstas para a execução da ação de extensão.

Quanto  às  informações  relacionados  às  UNIDADES  ENVOLVIDAS  NA  EXECUÇÃO  DA  AÇÃO,  a  unidade
proponente é o Campus em que a ação está sendo proposta.

O executor financeiro vai depender da forma de financiamento do projeto escolhida.
• 1º caso – ação financiada pela Proex: a execução financeira será do Campus e a Proex participa da ação

em regime de Co-Gestão, sendo marcada no item Unidade Co-Executora.
• 2º caso – ação financiada pelo campus: a execução financeira será do Campus
• 3º caso – ação financiada pelo campus e pela Proex: a execução financeira será do Campus e a Proex

participa da ação em regime de Co-Gestão, sendo marcada no item Unidade Co-Executora.

A seguir as informações contidas nos ícones de ajuda .
• UNIDADE PROPONENTE: Campus de Lotação (Refere-se ao campus em que a ação será proposta);
• EXECUTOR FINANCEIRO: Campus em que a ação será proposta; 
• UNIDADE CO-EXECUTORA EXTERNA: instituições governamentais e não governamentais que participam

do Projeto em regime de co-gestão;
• UNIDADE CO-EXECUTORA: Pró-Reitoria da Extensão – Proex, enquanto unidade pagadora das bolsas de

extensão.

Terminado de preencher esta primeira etapa, clique em “Avançar”.
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2. DADOS ADICIONAIS DO PROJETO
Como já vimos anteriormente, logo acima do formulário a ser preenchido uma faixa de informações está

sendo permanentemente atualizada, dando ciência à(o) proponente da ação em que etapa da submissão de proposta
ele(a) se encontra.

Nesta segunda fase estará em negrito: Dados do Projeto.

Passemos, então, a ver mais detalhadamente a fase dos DADOS DO PROJETO. Chamando a atenção para o
número máximo de caracteres em cada uma das telas a seguir: 1.000 caracteres.

Interessante ficar atento(a), ao contador de caracteres que aparece no canto esquerdo do formulário. Este
vai contando, em ordem decrescente, o saldo de caracteres que o proponente da ação ainda tem à medida que vai
digitando no referido formulário. Chamando a atenção para o número máximo de caracteres em cada uma das telas a
seguir: 1.000 caracteres.

Abaixo as informações contidas nos ícones de ajuda .
• RESUMO DO PROJETO:  Descreve,  resumidamente,  a  ação  de forma clara  e  precisa.  Indique  qual  a

diretriz do Edital a proposta atende.
• JUSTIFICATIVA:  Inclua na justificativa os  benefícios  esperados no processo ensino-aprendizagem dos

alunos  de  graduação,  pós-graduação  e/ou  ensino  médio  vinculados  ao  Projeto.  Explicite  também o
retorno para os cursos de graduação, pós-graduação e/ou ensino médio e para os professores do IFAL
em geral. Trate da relevância da ação para a comunidade local ou regional. Informe o problema a ser
enfrentado. Indique porque essa ação é importante para o IFAL e para a comunidade.

• FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Fundamentação teórica para o desenvolvimento do Projeto.
• METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: Descreva de que forma será operacionalizada a

Ação (métodos, técnicas, instrumentos, recursos, periodicidade, horários, etc.
• REFERÊNCIAS: Referências Bibliográficas do projeto
• OBJETIVOS e METAS: Informe e quantifique os benefícios esperados para o público-alvo.
• PARCERIAS DO PROJETO: Informe, caso existam, parcerias para seu Projeto. São 3 tipos: Setor Público –

Parceiros de órgãos públicos municipais, estaduais e federais; Setor Privado – Parceiros das empresas e
organizações  privadas;  Terceiro  Setor  –  Organizações  sociais  sem  fins  lucrativos  (Ex.:  Associações,
Sistema S, ONGs, Cooperativas, Sindicatos, etc).

Importante  lembrar  que  as ações realizadas  com parcerias  externas,  com ou sem contrapartida de
qualquer espécie, deverão anexar o Termo de Parceria na fase 8. Anexar arquivos.

Complementando as informações acima descritas e que estão presentes nos ícones de Ajuda do Sigaa –
Módulo Extensão, chamamos a atenção para os OBJETIVOS e METAS a serem inseridos nesta etapa, tendo em vista
que mais a frente o Sistema solicitará que eles sejam claramente identificados, por meio de suas atividades, carga
horária, membros envolvidos etc.

Quanto aos RESULTADOS ESPERADOS: quais são as expectativas quanto ao projeto em um sentido amplo. O
que você, enquanto proponente deseja com essa proposta de PROJETO DE EXTENSÃO. 
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ATENÇÃO! Após inserir os dados da parceria do projeto, clicar no item “Adicionar parceria”, caso contrário o
Sistema não gravará a informação inserida.

Feita a inserção destes dados, o Sigaa atualizará a página inserindo os dados em forma de tabela. Dando a
possibilidade para o(a) servidor(a) proponente de inserir várias parcerias para a ação proposta.

E caso, no momento da digitação, ocorra algum equívoco, o Sistema permite a remoção e nova inserção de
informação, a partir do item “lixeira” (ver abaixo).

Terminado de preencher esta fase etapa, clique em “Avançar”.

3. NECESSIDADE DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Terceira fase da submissão de proposta. Em negrito: 3. NECESSIDADE DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS e

MATERIAIS DO CAMPUS, faixa de informações atualizada, dando ciência a(o) proponente da ação em que etapa da
submissão de proposta ele(a) se encontra.

A proposta necessita de espaço físico, equipamentos e/ou materiais do campus para que seja executada
como planejada? Caso a resposta seja sim, o proponente deverá clicar  no item “Categoria” e selecionar a opção
desejada:

• Equipamentos (indicar equipamentos, veículos etc, quantidade, período de utilização);
• Espaço Físico (indicar espaços, quantidade, período de utilização);
• Materiais (indicar materiais, utensílios etc, quantidade).

Na  categoria  Equipamentos,  descreve-se  o  equipamento  (inclusive  veículos)  que  a  equipe  executora  do
projeto tem necessidade para a execução da ação. Importante! Na descrição, informar qual(is) o(s) dia(s) da semana,
e o(s) turno(s), da utilização.

ATENÇÃO: Nesta categoria não cabe a aquisição de nenhum equipamento, apenas a solicitação de utilização
de algo que já faz parte da relação patrimonial do campus. Por isso mesmo,  no campo “Valor unitário” deverá ser
inserido um valor simbólico de R$ 0,01.

Faz-se necessário, também indicar a quantidade do equipamento desejado e o período de utilização. E ao
final da inserção do item clicar em “Adicionar” para garantir que o Sistema realize a inclusão da referida necessidade.

Da mesma forma que o formulário do local  de realização da ação e o de inclusão de parcerias,  o Sigaa
atualizará a página inserindo os dados em forma de tabela. Dando a possibilidade para o(a) servidor(a) proponente de
inserir várias necessidades para a ação proposta.
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Na categoria Espaço Físico, descreve-se o local que a equipe executora do projeto tem necessidade para a
execução da ação e o período de sua utilização. Importante! Na descrição, informar qual(is) o(s) dia(s) da semana, e
o(s) turno(s), da utilização.

Já na categoria Materiais, descreve-se o material que a equipe executora do projeto tem necessidade para a
execução da ação.

Lembrando que nesta categoria a escolha da origem do material levará o proponente da ação a definir se o
material já faz parte da relação do almoxarifado do campus, se está planejado como uma aquisição futura do campus
ou ainda se está contemplado como um dos itens a ser adquirido por meio de Ata SRP.

POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA SRP:
Uma das formas de cadastrar a necessidade na categoria MATERIAL é aquela que tem como fonte de origem a ATA SRP. Como
o(a) proponente deve agir nesta condição? O Sistema exige que o(a) proponente apresente o nº da Ata SRP, bem como o nº do
item. 
Convém lembrar que as ATAS SRP (Sistema de Registro de Preços) contemplam materiais já licitados. Cada Campus pode ter
inserido ou não demanda para aquela aquisição. Assim, é importante confirmar no Setor de Suprimentos se o item desejado foi
solicitado pelo campus e se há demanda disponível para atender a necessidade do projeto. É necessário, portanto, confirmar a
disponibilidade do item, antes de inseri-lo na proposta. 

Para realizar consultas nas atas, acesse o link abaixo:
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/pro-reitorias/administracao/licitacoes-e-contratos/copy_of_atas-de-registro-de-precos/
copy_of_atas-de-registro-de-precos

POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA VIA SRP:
O Ifal mantém um Calendário de Compras com o planejamento anual das aquisições. Então, para o cadastro de aquisição futura
de material é necessário estar ciente de qual etapa do Calendário de Compras está contemplado o item que se quer inserir. Até
mesmo,  para  ficar  ciente se  está  prevista  a  sua aquisição ou se o prazo previsto  de conclusão do processo  atende a  sua
necessidade. 
O(A) Coordenador(a) de Suprimentos do campus é o(a) servidor(a) que relaciona os itens que a serem inseridos no Termo de
Referência que gera a Ata SRP. É mais viável, portanto, procurá-lo(a) para um melhor conhecimento desta forma de aquisição de
materiais. É importante lembrar, ainda, que não temos a garantia absoluta de sua aquisição, tendo em vista a possibilidade
deste item em questão não ser licitado, por falta de interesse dos fornecedores (licitantes).  Então, fiquemos atentos a esta
modalidade de aquisição de material de consumo!

Inseridas  todas as  necessidades  quanto a  equipamentos,  espaço físico  e  materiais,  o  Sistema atualiza  a
página, e apresenta todas as necessidades que foram cadastradas pelo usuário.

Terminado de preencher esta fase etapa, clique em “Avançar”. 
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Mas, se por acaso, no momento da digitação, ocorrer algum equívoco. Como podemos ver acima, o Sistema

permitirá a remoção e nova inserção de dados da ação de Extensão, a partir do item “lixeira” .

4. MEMBROS DA EQUIPE DA AÇÃO
Quarta fase da submissão de proposta. Em negrito: 4. MEMBROS DA EQUIPE DA AÇÃO, faixa de informações

atualizada, dando ciência à(o) proponente da ação em que etapa da submissão de proposta ele(a) se encontra.

Nesta  fase  será  definida  a  função  de  cada  membro  da  equipe,  bem  como  a  possibilidade  dele(a)  ser
remunerado(a) com recursos de ações de Extensão, por meio da Proex ou mesmo o campus em que a proposta está
sendo submetida.

No caso da aba SERVIDOR, quando o(a) proponente acessa o formulário, já está vinculado o seu nome com a
função de Coordenador(a), deixando claro, a possibilidade de se cadastrar outros(as) servidores(as) para a mesma
ação de extensão, com outras funções.

Abaixo as informações contidas no ícone de ajuda , bem como na caixa de diálogo “Função”.
Na aba SERVIDOR, serão cadastrados outros servidores do Ifal que vão participar da ação de extensão. O

Sigaa solicita,  então, que seja inserida a função deste servidor na ação de extensão que está sendo submetida à
análise. Neste caso, NÃO selecionar a função coordenador(a):

assessor
consultor / tutor
ministrante

auxiliar técnico
coordenador(a) adjunto (a)
orientador

colaborador(a)
instrutor / supervisor

Na aba DISCENTE, este também será cadastrado de acordo com a sua função na execução da ação: aluno(a)
voluntário(a) ou bolsista.

E, neste momento, é necessário muita ATENÇÃO ao informar o número da matrícula do(a) aluno(a) que será
inserido como membro da equipe, tendo em vista que a partir deste momento, o Sistema já o considera definitivo e
não mais menciona seu número de matrícula, mas apenas seu nome.

Importante cadastrar  a  mesma  quantidade  de  bolsistas,  conforme  informado  em  Dados  gerais  da
ação/Formas de Financiamento do Projeto/Edital de Extensão.

ATENÇÃO: Enquanto a ação de extensão não entrar em execução,  o(a) aluno(a)  não será considerado(a)
aluno(a) bolsista de fato pelo Sigaa, mas apenas bolsista em potencial. Após aprovação pelo comitê de avaliação, o
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coordenador de extensão no Campus autorizará a execução. Em seguida, a coordenação do projeto deverá anexar
cópias dos documentos conforme edital, preenchidos e assinados. Só então o aluno é considerado bolsista de fato.

O PARTICIPANTE EXTERNO (voluntário) também será cadastrado de acordo com a sua função na execução da
ação, sendo que para este será exigido mais informações, como CPF, formação, instituição a que pertence etc.

Abaixo as informações contidas no ícone de ajuda , e caixas de diálogo “Função” e “Formação”.
• O  sistema  avisa  que  apenas  participantes  já  cadastrados  pelo  usuário  atual  serão  listados,  sendo

necessário, portanto digitar o nome completo daquele que será inserido. E mais uma vez, é necessário
muita  ATENÇÃO,  pois  o  sistema só confirmará o  nome,  caso seja  apresentado um CPF válido,  caso
contrário, a informação não será completada.

• As possibilidades de função que o Sistema admite para o Participante Externo são as mesmas que ele
disponibiliza para o Servidor. NÃO selecionar a função coordenador(a) :

assessor
consultor / tutor
ministrante

auxiliar técnico
coordenador(a) adjunto (a)
orientador

colaborador(a)
instrutor / supervisor

• A diferença de informações solicitadas para o Participante Externo com relação ao Servidor está no fato
do  Sistema  exigir  que  o  proponente  informe  sua  formação  e  instituição  de  origem.  Abaixo  as
possibilidades de formação disponibilizadas:

aperfeiçoamento
desconhecida
doutorado
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental incompleto

Ensino Médio
Ensino Médio incompleto
graduação
mestrado
não informado

pós-doutorado
pós-técnico
sequencial
tecnólogo de Ensino Superior
técnico profissionalizante – Ensino Médio

Terminado de preencher esta fase etapa, clique em “Avançar”.

5. EQUIPE EXECUTORA
Quinta fase da submissão de proposta. Como nas etapas anteriores, aparecerá em negrito.

Nesta  fase  serão  definidos  os  objetivos  específicos  da  ação  proposta,  cada  qual  com  suas  respectivas
atividades, sua carga horária e o seu período de realização.
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Se um objetivo específico for direcionado para vários membros, estes deverão ser adicionados para cada
objetivo  específico,  bem  como  as  atividades  vinculadas  a  este  objetivo,  sua  carga  horária  e  o  seu  período  de
realização. O fluxo de informações, portanto, será o seguinte:

1. O proponente digita o primeiro objetivo específico da proposta;
2. Seleciona o membro da equipe que relacionado a esta atividade específica, bem como sua carga horária

também específica. Clica em “Adicionar membro”;
3. Logo após, digita a primeira atividade relacionada a este objetivo específico, com sua carga horária e período

de realização. E clica em “Adicionar a atividade”;
4. Repete a etapa 3, quantas vezes forem necessárias para inserir todos os membros envolvidos;
5. Caso o objetivo específico tenha mais de uma atividade, repete as etapas 2 a 4.
6. Finalizando  o  cadastro  do  objetivo  com  suas  atividades  e  membros  da  atividade,  selecione  “Cadastrar

objetivo”.
7. Repita o mesmo procedimento para cada objetivo da ação de extensão.

A cada inserção de objetivos com suas atividades relacionadas e membros da equipe, o Sistema atualizará a
página e relacionará todas as informações em forma de tabela (ver abaixo).

Terminado de preencher esta fase etapa, clique em “Avançar”.

6. ORÇAMENTO DETALHADO
Sexta etapa do cadastro da proposta de PROJETO DE EXTENSÃO. 

Selecione  o  elemento  de  despesa  que  deseja  inserir  na  proposta  de  Projeto  de  Extensão:  Material  de
Consumo, Bolsas ou Outras contrapartidas do campus.

• Categoria: MATERIAL DE CONSUMO – Caso o proponente tenha inserido algum material na Terceira fase
da submissão de proposta  (Necessidade de espaço físico, equipamentos e materiais do campus), este
material será automaticamente vinculado a esta etapa da proposta e já aparecerá incluído no campo
“Material  de  Consumo”,  com  as  especificações  inseridas  na  terceira  etapa.  (ATENÇÃO:  se  o(a)
proponente  inserir  novamente  as  informações  relacionadas  ao  material  de  consumo,  ocorrerá  uma
duplicidade de informações, e, portanto, de orçamento específico para esta categoria).
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• Categoria: Bolsas – Caso o(a) proponente tenha previsto na Primeira fase da submissão de proposta, um
número de bolsas a serem disponibilizadas para a sua proposta, poderá acessar o item “Bolsas” e inserir,
conforme formulário abaixo, as informações requeridas:
◦ discriminação – definirá o tipo de bolsas disponibilizadas, no caso, “Bolsas de Extensão”; 
◦ quantidade – número total de alunos bolsistas que participarão do Projeto de Extensão; 
◦ valor unitário – valor mensal fixo e estipulado pelo CNPQ (R$ 400,00); 
◦ meses  de  bolsa  –  quantidade  de  meses  que  essas  bolsas  serão  recebidas  pelos(as)  alunos(as)

bolsistas durante o período de execução do Projeto.

• Categoria: Outras contrapartidas do campus – nesta categoria que estão incluídas despesas que ficarão
a cargo do campus,  como:  diárias,  passagens,  combustível,  refeições,  serviços  diversos,  impressões,
inscrições, taxas, ajudas de custo, certificados.

ATENÇÃO – Antes de inserir alguma despesa como OUTRAS CONTRAPARTIDAS DO CAMPUS, confirmar com a
gestão do campus a disponibilização de recursos para tal fim.

Terminado de preencher esta fase etapa, clique em “Avançar”.

7. ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Sétima etapa do cadastro da proposta de PROJETO DE EXTENSÃO.
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Definidas na etapa anterior as despesas a serem disponibilizadas para a ação de extensão, o Sigaa apresenta a
consolidação do orçamento e pede, ao proponente que selecione a fonte de recursos para o pagamento das bolsas de
extensão: se Proex ou o campus.

Lembrando que esta forma de financiamento já foi definida na primeira etapa e deve ser mantida de acordo
com o que foi estabelecido anteriormente.

Terminado de preencher esta fase etapa, clique em “Avançar”.

8. ANEXAR ARQUIVOS
Como uma das etapas finais da submissão da proposta da ação, o sistema permitirá anexar algum arquivo

pertinente à proposta, como Termo de Parceria, apresentação de concordância da comunidade etc. Para esse fim,
• Digite a descrição do arquivo a ser anexado (documentos), no item “Descrição”;
• Busque o arquivo que deverá ser anexado pelo item “Escolher arquivo”;
• Depois clique em “anexar arquivo”.
• Repita a operação, quantas vezes for necessário para anexar todos os arquivos pertinentes à proposta.

Terminado de preencher a fase etapa 8 – anexar arquivos, clique em “Avançar”.

9. ANEXAR FOTOS
O Sigaa também permite anexar fotos. Para isso:
• Digite a descrição da foto a ser anexada, no item “Descrição”;
• Busque o arquivo de foto que deverá ser anexado pelo item “Escolher arquivo”;
• Depois clique em “anexar foto”.
• Repita a operação, quantas vezes for necessário para anexar todas as fotos que considerar necessárias

para uma melhor compreensão da proposta.

Terminado de preencher a fase etapa 9 – anexar fotos, clique em “Avançar”.

10. RESUMO DA AÇÃO
Com  isso,  finalizamos  o  cadastro  do  PROJETO  DE  EXTENSÃO.  Clicando  em  avançar,  o  sistema  fará  a

consolidação de todos os dados inseridos nos formulários apresentados e apresentará ao proponente um resumo da
ação submetida à análise, para que as informações sejam confirmadas.
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O passo final será “Submeter à aprovação”.
O Sistema automaticamente disponibilizará uma tela em que o proponente poderá imprimir um comprovante

da submissão de sua proposta com o resumo do PROJETO proposto.

Ao consultar a situação da proposta, após o seu cadastro, o Sistema apresentará como AÇÃO SUBMETIDA.
Mas quais serão as próximas etapas de análise da Proposta encaminhada?

1. O próximo passo será aguardar a RECOMENDAÇÃO pelo Coordenador de Extensão do campus.
2. Caso seja RECOMENDADA com restrição, a proposta retorna para o(a) proponente realizar os ajustes

necessários.
3. Caso  não  seja  RECOMENDADA,  segue  para  aprovação  da  Direção  Geral  do  campus  sobre  os  itens

julgados. 
4. Se RECOMENDADA pelo Coordenador de Extensão,  a proposta será, automaticamente, encaminhada

para a Direção Geral do campus para a AUTORIZAÇÃO quanto às necessidades de equipamento, espaço
físico e materiais, bem como, as despesas com bolsas e outras contrapartidas do campus.

5. Caso  não  seja  AUTORIZADA,  a  proposta  será  encerrada  definitivamente.  Nesse  sentido,  caso  haja
interesse, é necessário fazer uma nova submissão. 

6. AUTORIZADA a ação de extensão, a Direção Geral do campus devolve para o Coordenador de Extensão
para que este dê encaminhamento à etapa seguinte de avaliação da proposta pelo Comitê de Extensão.

11. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO
A  partir  do  momento  em  que  a  ação  de  extensão  passa  a  ter  o  status  de  “Ação  em  execução”,  o(a)

proponente deverá anexar no Sistema, até 5 (cinco) dias após iniciadas as atividades, através do Módulo de Extensão/
SIGAA, cópia dos seguintes documentos: 

I. Termo Unificado de Início de Ação de Extensão, Compromisso do Aluno Bolsista e Cessão de Direito
de Uso da Imagem de cada projeto;

II. Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário;
III. Declaração de concordância da comunidade;
IV. Termos de Parceria com Instituições de Ensino, Organizações etc.

14/18



Atenção!  Para  anexar  as  cópias  dos  documentos  os  mesmos  precisam  ser  escaneados  em  formato  de
imagem.

Para anexar estes  arquivos no Sistema,  o(a)  proponente deverá acessar  o Módulo Extensão ou o Portal
Docente. 

Acessado o  Portal do Docente, o(a) docente deverá clicar no item “Extensão” e, logo após, “Listar minhas
ações”.

No  caso  do(a)  Técnico-administrativo(a),  acessado  o  Menu  de  Extensão  para  Servidores(as) Técnico-
administrativos(as), o primeiro passo é na relação de “Ações de Extensão”, clicar no item “Listar minhas ações”.

• Acessada a ação de extensão pretendida, em “Listar minhas ações”, clicar no ícone “Anexar fotos”.

• Acessada  a  página  “Anexar  fotos  ao  projeto”,  digite  a  descrição  da  foto  a  ser  anexada,  no  item
“Descrição”;

• Busque o arquivo de foto que deverá ser anexado pelo item “Escolher arquivo”;
• Depois clique em “anexar foto”.
• Repita a operação, quantas vezes for necessário para anexar todas as fotos referentes à documentação

necessária à etapa de execução da proposta.

13. RELATÓRIO FINAL 

O  Relatório  Final  de  cada  ação  de  extensão deverá  ser  preenchido  no  Sistema,  através  do  Módulo  de
Extensão/SIGAA:

• Acessado o Portal do Docente, clique em “Relatórios”, e depois, em “Relatórios de Ações de Extensão”.
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• Acessada  a  ação  de  extensão  pretendida,  em  “Relatórios  de  Ações  de  Extensão”,  clicar  no  ícone
“Cadastrar Relatório Parcial” ou “Cadastrar Relatório Final”.

O Sigaa automaticamente disponibilizará uma tela em que o(a) proponente poderá cadastrar as informações
pertinentes ao relatório parcial ou final da ação proposta, a depender da seleção feita anteriormente.

Logo no início do cadastro do relatório, o Sistema pergunta se a ação tem caráter de sustentabilidade ou
empreendedorismo:

• Ação Sustentável? – A sustentabilidade se observa na adoção de práticas que atendam às necessidades
das  gerações  atuais  sem  comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  de  entenderem  as  suas
necessidades.

• Ação Empreendedora? – Quando a ação extensionista agrega valor, identifica oportunidades e favorece
sua transformação em negócio viável, ou é capaz de gerar um novo produto.

Foram  realizados  alguns  ajustes  na  execução  da  ação  de  extensão?  Ou  o  número  de  participantes  foi
diferente do previsto? Estas são informações importantes que o relatório solicita a(o) proponente para análise da ação
realizada.
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O Sigaa também solicitará a(o) proponente outras informações da ação de extensão realizada.

Também serão solicitadas informações quanto aos convênios e parcerias, bem como os recursos utilizados
durante a execução da ação.

No  final  do  relatório,  fica  disponibilizado  a(o)  proponente,  espaço  para  anexar  arquivos  e  documentos
pertinentes à execução da ação de extensão.

O passo final será “Enviar o relatório”.
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Recebido  o  relatório,  o(a)  Coordenador(a)  de  Extensão deverá validar  ou,  caso  seja  necessários  ajustes,
devolver para o(a) Coordenador(a) da ação para que este reveja o documento encaminhado.

Validado o relatório, o(a) Coordenador(a) de Extensão comunica à Proex para que esta visualize os relatórios
recebidos.

Chamando a atenção para os(as)  proponentes  de ação de extensão,  para o Capítulo 4 do Edital  2019 –
PROJET  (Modalidades  Servidor  e  Estudante)  –  Atribuições/Compromissos  do  (a) Coordenador(a)  do  Projeto  de
Extensão: “Encaminhar, através do Módulo Extensão/SIGAA, à Coordenação de Extensão do campus relatório final das
ações do Projeto, até no máximo 10 dias após o encerramento das atividades previstas, sob pena de ser considerado
inadimplente e impossibilitado de concorrer aos editais institucionais de extensão pelo período de 12 meses”. 

Enfim, a  Equipe da Extensão do Ifal  espera que este  tutorial  ajude a  todos os  que estão  envolvidos na
elaboração e submissão de propostas de PROGRAMA DE EXTENSÃO na realização de seus objetivos que é ser “...um
processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a
relação transformadora entre o IFAL e a sociedade”. (Resolução Nº 10/CS, art. 1º).

BOM TRABALHO A TODOS!
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