
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

 Tutorial SIGAA – Módulo Extensão
 Fluxos dos Gestores das Ações de Extensão – DOCENTES

 
 1. Acesso ao SIGAA – Módulo Extensão
 

1. Acessar o Sigaa, através do link SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
(ifal.edu.br);

2. Acessar o módulo EXTENSÃO no menu principal;

3. Selecionar o  vínculo Chefia/Diretoria.

 2. Fluxo de Recomendação das Ações

Na fase 1 da avaliação, deverá analisar se a proposta atende a todas as determinações do edital e
caso haja alguma divergência com o edital deverá “recomendar com restrição” e informar na justificativa as
correções a serem efetuadas. Ou, se não houver divergências, recomendar a proposta.

Observação: Esta é a única etapa que permite retorno para retificações, por isso é importante
"recomendar com restrição” sempre que houver divergências para que o proponente tenha a oportunidade
de corrigir.

 Acessado o Sistema com o vínculo Chefia/Diretoria e o Menu principal de Extensão do Sigaa,
seguir os próximos passos:

 1. Acessar o PORTAL DOCENTE;

 2.Acessar no menu  o item Ações de Extensão;

 3. Clicar em Analisar/Recomendar Proposta de Extensão;
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 4. Selecionar a ação a ser analisada e clicar no ícone Visualizar proposta (em forma de lupa);

 5. Clicar em Voltar, após analisar a proposta de ação de extensão;

 6. Clicar no ícone Analisar proposta;

 7. Selecionar o parecer da referida ação;

 8. Clicar em Confirmar.

A proposta da ação de extensão poderá obter o status de:

I Recomendado – segue para autorização da Direção Geral do campus;

II Recomendado com restrições – volta ao proponente para adequações nos itens indicados na
justificativa;

III Não recomendado – segue para autorização da Direção Geral do campus.

No caso do parecer “Recomendado com restrições” e “Não recomendado”, o Sistema solicita uma
justificativa.

 3. Fluxo para Autorizar Ações de Extensão - Realizada pela Direção Geral do Campus

 
Acessado o Sistema com o vínculo Chefia/Diretoria e o Menu principal de Extensão do Sigaa seguir

os próximos passos:

 1. Acessar o PORTAL DOCENTE;

 2. Acessar o item Ações de Extensão;
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 3. Clicar em Autorizar Ações de Extensão;

 
 4. Selecionar a ação a ser analisada e clicar no ícone Visualizar proposta (em forma de lupa);

 5. Clicar em Voltar, após analisar a proposta de ação de extensão;

 6. Clicar no ícone Analisar proposta;

 7. Selecionar o parecer da referida ação;

 8. Clicar em Confirmar.

A proposta da ação de extensão poderá obter o status de:

I Autorizado – segue para a Proex encaminhar para a avaliação e classificação;

II Não autorizado – a proposta será eliminada;

III Autorizado com restrições – NÃO deverá ser selecionado.

4. Fluxo para acompanhamento do envio de relatórios

Para verificar se existem relatórios aguardando a análise:

 1. Acessar o MÓDULO EXTENSÃO;

 2.Acessar no menu  o item Ações de Extensão;

 3. Clicar em Gerenciar Relatórios;
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 4. Escolher o tipo de busca, por Edital por exemplo;
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 5. Abrirá uma lista de todos os Relatórios, apenas do seu campus. Na coluna Tipo de Relatório,

poderá verificar se é Relatório Parcial ou Final, na coluna Departamento aqueles que indicam
NÃO ANALISADO estão aguardando a análise da coordenação de Extensão no Campus e na
coluna Pró-Reitoria aqueles que indicam REPROVADOS foram devolvidos para ajustes pelo

orientador. Para saber o motivo da reprovação poderá clicar em Visualizar relatório.

 Observação: Depois que o orientador iniciar a edição/retificação, todo o histórico desaparece
pois o trâmite é reiniciado.

 5. Fluxo de Validação do Relatório das Ações de Extensão
 

Recebido o relatório, a Coordenação de Extensão deverá validar ou, caso sejam necessários ajustes,
devolver para o(a) Coordenador(a) da ação para que este reveja o cadastro apresentado no Sistema.

Nesta análise é importante verificar se as informações no relatório correspondem ao que foi
executado. O cálculo da carga horária total dos bolsistas deverá seguir a seguinte fórmula: Para bolsa de R$
200,00 multiplicar 40 horas pela quantidade de meses em que o estudante recebeu bolsa. Para bolsa de R$
400,00 é o dobro, ou seja,  80h multiplicado pela quantidade de meses em que o estudante recebeu bolsa.

Para verificar se todos os estudantes que constam como “Membros na Equipe” de fato participaram
na ação poderá utilizar as Folhas de Atividades ou, no caso dos bolsistas, a Folha de Pagamentos.

 
 1. Acessar o PORTAL DOCENTE;

 2. Acessar o item Ações de Extensão;

 3. Clicar em Validar Relatórios de Ações de Extensão;

 4. Selecionar a ação a ser analisada e clicar no ícone Visualizar relatório; ou

 clicar no ícone Analisar relatório. Quando, então, será solicitado a(o) Coordenador(a) a seleção
do parecer relativo à análise da referida ação.
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5. Finalizada esta etapa, clicar em Confirmar validação.

O relatório poderá obter o status de:

IV Aprovar – segue para análise da Coordenação de Programas e Projetos de Extensão/Proex;

V Não aprovar – volta para o orientador refazer o relatório.

No caso do parecer “Não aprovar”, o Sistema solicita uma justificativa.
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 BOM TRABALHO A TODAS/OS!!
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