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Apresentação 
 
 O presente material é um compilado de informações pertinentes 
ao processo de Curricularização da Extensão para auxiliar toda a 
comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. 

 
Pró-Reitoria de Extensão 

Pró-Reitoria de Graduação 
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Capítulo 1 – Palestra: “Desafios e Perspectivas para a Curricularização da 
Extensão” 
 
 A seguir encontra-se disponibilizado o link para a palestra 

intitulada “Desafios e Perspectivas para a Curricularização da 

Extensão”, que foi proferida pelo Professor Dr. Helder Eterno da 

Silveira – Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de 

Uberlândia – durante o Seminário de Extensão da UFRRJ de 2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCAR-5vN_l4. 
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Capítulo 2 – Manual da Curricularização da Extensão da UFRRJ 
 
2.1. Extensão Universitária 

2.1.1. Conceitos básicos: 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a 

interação transformadora entre Universidade e outros setores da 

sociedade (FORPROEX 2010; Resolução CNE/MEC no 07, de 

18/12/2018).  

As atividades extensionistas podem ser enquadradas em cinco 

modalidades: programa, projeto, curso, evento, prestação de serviços; 

e em oito grandes áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos 

Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho 

(FORPROEX 2010; Resolução CNE/MEC no 07, de 18/12/2018).  

 

2.1.2. Diretrizes para a Curricularização da Extensão: 

São diretrizes básicas das atividades de Extensão Universitária 

da UFRRJ: 

 Interação Dialógica;  

 Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; 

 Indissociabilidade entre Ensino – Pesquisa – Extensão;  

 Impacto na Formação do Estudante;  

 Impacto e Transformação Social.  
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2.1.3. Marcos legais da Curricularização da Extensão nos Cursos de 

Graduação: 

a) Plano Nacional de Educação (PNE): 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas 

e estratégias para a política educacional brasileira por um período de 

dez anos. Organizado em 20 Metas e cerca de 250 estratégias expressa 

na Meta 12 aspectos relacionados ao Ensino superior:  

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 

50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 

menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 

Associada à qualidade da oferta encontra-se a estratégia 12.7 

referente a créditos curriculares para extensão universitária a créditos 

curriculares para Extensão Universitária que assegura, no mínimo, 

10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a 

graduacão em programas e projetos de Extensão Universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para as áreas de grande 

pertinência social. 

b) Resolução Nº7 – 18/12/2018 CNE/MEC: 

Esta resolução define as diretrizes para a Curricularização da 

Extensão nos Cursos de graduação do país. Destacamos alguns artigos 

importantes. 

Art. 3º. A Extensão na Educação Superior Brasileira é a 

atividade que se integra à matriz curricular e à organização 

da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, 

político educacional, cultural, científico, tecnológico, que 

promove a interação transformadora entre as instituições de 

ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio 

da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 

permanente com o ensino e a pesquisa. 
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Art. 8º. As atividades extensionistas, segundo sua 

caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos 

cursos, se inserem nas seguintes modalidades: programas; 

projetos; cursos e oficinas; eventos; prestação de serviços.   

 

2.1.4. Atividades: 

São consideradas atividades de Extensão Universitária: 

programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, 

assessorias e consultorias nas áreas técnica, científica, artística, 

cultural e esportiva. 

As atividades de Extensão Universitária estão organizadas nas 

seguintes linhas temáticas: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos 

e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; 

Trabalho.  

 

2.2. Curricularização da Extensão na UFRRJ 

A UFRRJ seguindo o princípio da construção coletiva de seus 

instrumentos de gestão acadêmica delineou, por meio da Deliberação 

CEPE No 26 de 25/01/2022 – SAOC (link para acessar: 

http://institucional.ufrrj.br/soc/files/2022/03/Delib-26-CEPE-

2022.pdf), após ampla discussão no período de setembro de 2021 a 

janeiro de 2022, em diferentes fóruns institucionais, as diretrizes e o 

modo de operacionalização da Curricularização da Extensão. Esta 

deliberação também definiu as atribuições das Pró-Reitorias de 

Extensão (PROEXT), Graduação (PROGRAD), de Planejamento, 

Avaliação e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) e 

Coordenações de Cursos. 

 

 

 

http://institucional.ufrrj.br/soc/files/2022/03/Delib-26-CEPE-2022.pdf
http://institucional.ufrrj.br/soc/files/2022/03/Delib-26-CEPE-2022.pdf
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O prazo para as Coordenações de Curso elaborarem as 

mudanças dos PPCs ou elaborarem anexos aos seus PPCs é agosto de 

2022 e o prazo final para a UFRRJ é 22/12/2021. 

Destacamos que o PPC dos cursos deverá observar o artigo 2º da 

Resolução No7, de 18/12/2018 CNE/MEC: 

“As Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 

Brasileira regulamentam as atividades acadêmicas de 

Extensão dos cursos de graduação, na forma de 

componentes curriculares para os cursos, considerando-os 

em seus aspectos que se vinculam à formação dos 

estudantes, conforme previstos nos Planos de 

Desenvolvimento Institucionais (PDIs), e nos Projetos 

Políticos Institucionais (PPIs) das entidades educacionais, de 

acordo com o perfil do egresso, estabelecido nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e nos demais documentos 

normativos próprios”.  

Neste sentido, os colegiados de curso deverão ter protagonismo 

na aprovação das reestruturações dos PPCs em trabalho conjunto com 

o Núcleo Docente Estruturante – NDE e Conselho da Unidade – 

CONSUNI tendo como normativa institucional a Deliberação CEPE 26 

de 25/01/2022 - SAOC. 

As atividades de extensão registradas no SIGAA e validadas pela 

coordenação de curso serão transferidas para o Histórico Escolar 

do(a)s discentes que atuarem ativamente no desenvolvimento de 

atividades de extensão, devendo atingir, para fins de integralização do 

curso, 10% da carga horária total da estrutura curricular do curso de 

graduação que o(a) discente esteja vinculado(a) (Delib. CEPE No 26 de 

25/01/2022). 
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2.3. Componentes Curriculares de Extensão 

O artigo 8º da Deliberação CEPE 26 de 25/01/2022 - SAOC, que 

regulamenta a inserção curricular das atividades de extensão nos 

Cursos de Graduação da UFRRJ, descreve os tipos de componentes 

curriculares para fins de creditação curricular da extensão: 

I. Disciplinas, obrigatórias ou optativas parcial ou integralmente de 

caráter extensionista; 

II. Atividades Acadêmicas específicas ou de formação geral 

interdisciplinar, de caráter extensionista, obrigatórias ou optativas; 

III. Atividades Acadêmicas Complementares (Autônomas) de natureza 

científica, cultural e acadêmica, quando articuladas com a Extensão, 

envolvendo, no máximo, 100 horas da carga horária total; 

IV. Disciplinas de caráter extensionista, em formato de módulo, 

obrigatórias ou optativas; 

V. Participação ativa de discentes em programas e projetos 

cadastrados na Proext, no formato de Atividades Acadêmicas 

integradoras.  

O parágrafo 1º do mencionado artigo ainda define que: 

A carga horária dedicada à creditação curricular da Extensão 

deverá estar distribuída dentre as diferentes opções de 

componentes apresentadas nesta resolução normativa, de 

modo que pelo menos uma das estratégias execute a 

integração com ações de Extensão na forma de programas e 

projetos, respeitando o § 3o do artigo 4º. 
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2.4. Fluxogramas de Submissão de Proposta de Ações de Extensão 

2.4.1. Ações de Extensão Intradepartamentais: 

 
Figura 1. Fluxograma de Submissão de Proposta de Ações de Extensão 

Intradepartamentais 
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2.4.2. Ações de Extensão Interdepartamentais: 

 

Figura 2. Fluxograma de Submissão de Proposta de Ações de Extensão 
Interdepartamental 
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Capítulo 3 – Dúvidas frequentes sobre a Curricularização da Extensão 
 
3.1. Os 10% de atividades de extensão devem ser calculados com base 

na carga horária total das disciplinas específicas ou na carga horária 

total do curso? 

Os 10% de atividades de extensão devem ser calculados com 

base na carga horária total do curso, que é a soma dos componentes 

curriculares, incluindo disciplinas, atividades complementares, etc. 

Exemplo: em um curso com carga horária total de 3.300h, cada aluno 

deverá cumprir 330h em atividades de extensão para graduar-se, 

conforme critérios estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

3.2. A inclusão de atividades de extensão curriculares para os alunos, 

em um total de 10% da carga horária do curso, implicará um aumento 

de carga horária total do curso? 

Não. A carga horária não será aumentada. Caberá aos Colegiados 

de Curso analisar os currículos para encontrar a melhor maneira de 

implementar a curricularização, respeitando as diretrizes nacionais e 

resoluções da UFRRJ.  

 

3.3.  Quais estratégias os Colegiados poderão adotar para incorporar 

os 10% de atividade de extensão ao currículo? 

Para fins de curricularização, cada curso deverá estabelecer em 

seu Projeto Pedagógico a maneira como os alunos deverão realizar as 

atividades de extensão, dentre as seguintes possibilidades: 

(a) Ações de extensão incorporadas às unidades curriculares, ou seja, 

incorporadas a disciplinas, que passarão a dedicar parte da carga 

horária a tais atividades;  

(b) Ações de extensão registradas no SIGAA (projetos, cursos ou 

eventos), que deverão ser certificadas e validadas, conforme critérios 

estabelecidos no PPC, para creditação das horas ao aluno; 
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Atenção: é importante destacar que as ações de extensão, seja na 

forma de disciplinas ou de ações registradas no SIGAA, para que sejam 

reconhecidas pelos Colegiados como atividades de extensão 

curricularizáveis, deverão desempenhar um papel formativo para o 

aluno e envolver a comunidade externa à Universidade. 

 

3.4. Todas as disciplinas deverão dedicar 10% da carga horária para 

atividades de extensão? 

Não. O Colegiado de Curso, assessorado pelo NDE, deverá 

realizar um diagnóstico para avaliar (a) quais disciplinas já realizam 

atividades de extensão ou têm potencial de realizá-la e (b) qual carga 

horária dessas disciplinas deverá ser dedicada às atividades de 

extensão. Isso porque poderá haver disciplinas com carga horária mista 

– parte teórica, parte extensão – e porque também alguns cursos 

poderão considerar desejável que o aluno faça parte das horas de 

extensão em atividades registradas no SIGAA Extensão. 

 

3.5. Qualquer ação de extensão cadastrada no SIGAA Extensão da 

qual o estudante faça parte da equipe executora poderá ser creditada 

para fins de Curricularização da Extensão? 

Não. Apenas as que desempenharem um papel formativo para o 

estudante e envolverem a comunidade externa à UFRRJ. 
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3.6. Qual a diferença entre as ações realizadas no âmbito da 

curricularização da Extensão e as atividades curriculares 

complementares? 

Para que seja reconhecida como atividade de extensão 

curricular, os estudantes deverão integrar a equipe executora da ação 

de extensão registrada no SIGAA Extensão, que deverá envolver a 

comunidade externa e cumprir um papel formativo, conforme 

estabelecido no PPC do curso. Nas atividades complementares, por sua 

vez, ainda que possam desempenhar um papel formativo, o estudante 

pode participar na condição de ouvinte e em ações que não envolvam a 

comunidade externa, por exemplo, como aluno em um curso de idiomas 

ou participante/ouvinte em seminários e palestras.  

 

3.7. As atividades práticas de uma disciplina podem ser creditadas 

como atividade de Extensão? 

Depende. Deve-se considerar que a natureza das atividades de 

extensão exige que (a) as mesmas sejam realizadas envolvendo a 

comunidade externa e (b) desempenhem um papel formativo para o 

estudante. Além disso, elas devem se orientar pelos preceitos 

estabelecidos nos Artigos 5 e 6 da Resolução 07/CNE/CES. 

Diferentemente, as atividades práticas de uma disciplina, apesar de 

também desempenharem um papel formativo, não necessariamente 

envolvem a comunidade externa à UFRRJ. Importante ressaltar que a 

creditação da CH só pode ser feita em uma das opções, ou seja, a CH de 

uma mesma atividade dentro de uma mesma disciplina não pode ser 

contabilizada duas vezes – como prática e extensão. Dessa forma, 

caberá ao colegiado do curso definir no PPC quais atividades serão 

creditadas como extensão e quais serão creditadas como práticas. 
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3.8. As horas de estágio realizadas pelos estudantes podem ser 

creditadas para Curricularização da Extensão? 

Não. De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo. 

 

3.9. A iniciação científica pode ser creditada como atividade de 

extensão? 

Não. As atividades de pesquisa são contabilizadas no currículo 

como atividades complementares. 

 

3.10. As aulas de campo, visitas técnicas, científicas ou culturais 

podem ser creditadas como atividades de extensão? 

Não. As atividades de extensão, conforme definidas na Resolução 

07, estabelecem uma interação dialógica da comunidade acadêmica 

com a sociedade por meio da troca de conhecimentos. Por exemplo, em 

uma aula de campo ou visita a um museu o estudante certamente 

aprimora seus conhecimentos, mas o mesmo não ocorre com a 

instituição ou museu que o recebe. 
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Capítulo 4 – Tutoriais SIGAA Extensão 
 
4.1. Guia para cadastro de ações de Extensão pelos Docentes: 
1º) Acesse o site do SIGAA (https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/home.jsf) e 
clique no botão superior direito “Login”. 

 
 

2º) Inserir login e senha de acesso. 

 
 

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/home.jsf
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3º) Acessar o Portal do Docente. 

 
 

4º) Selecione a opção: Extensão >> Submissão de propostas >> Submeter 

Proposta. 

 
 

5º) Clique no botão “Submeter Nova Proposta”. 

 
 



                           
                            

18 

 

 

6º) Dentre as opções que irão aparecer, escolha a modalidade de atividade 

de extensão que irá ser cadastrada. 

 
 

7º) Preencha os dados sobre a ação a ser desenvolvida. 
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8º) Atenção: no campo “Área Temática de Extensão”, o Coordenador da 

Ação deve marcar o INSTITUTO ao qual ele pertence (conforme mostra a 

imagem abaixo).  

 Existem duas exceções: 

 1) Caso o Coordenador pertença ao campus de Campos dos 

Goytacazes, a opção deve ser “Campus de Campos de Goytacazes”. 

 2) Caso o Coordenador pertença ao CTUR, a opção deve ser “Colégio 

Técnico UFRRJ”. 

 
 

9º) No item “Formas de Financiamento”, o(a) coordenador(a) escolhe um dos 

editais de fluxo contínuo vigentes no ano atual. Para 2022, chega-se a esses 

editais pelo seguinte caminho: 

Para Projetos: Financiado pela UFRRJ: > Financiamento FAEX/PROEX: > 

Edital de Extensão: >  PROEXT/UFRRJ - Submissão de Propostas de Projetos 

de Extensão / 2022. 

Para Produtos: Financiado pela UFRRJ: > Financiamento FAEX/PROEX: > 

Edital de Extensão: >PROEXT/UFRRJ - Submissão de Propostas para a 

Difusão e Divulgação de Produtos de Extensão 2022. 

Para Cursos de Curta Duração: Financiado pela UFRRJ: > Financiamento 

FAEX/PROEX: > Edital de Extensão: >PROEXT/UFRRJ – Submissão de 

Propostas de Cursos de Curta Duração Institucional de Extensão 

(minicursos e oficinas) 2022. 
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Para Prestações de Serviços: Financiado pela UFRRJ: > Financiamento 

FAEX/PROEX: > Edital de Extensão: > PROEXT/UFRRJ - Submissão de 

Propostas de Prestação de Serviços de Extensão 2022. 

Para Programas: Financiado pela UFRRJ: > Financiamento FAEX/PROEX: > 

Edital de Extensão: > PROEXT/UFRRJ - Submissão de Propostas de 

Programas de Extensão 2022. 

Para Eventos: Financiado pela UFRRJ: > Financiamento FAEX/PROEX: > 

Edital de Extensão: > PROEXT/UFRRJ - Submissão de Propostas de Eventos 

de Extensão 2022. 

 
 

Quando se trata de um curso com 20 ou mais horas de duração, a 

Escola de Extensão, subdivisão da ProExt, assume o acompanhamento, e o(a) 

coordenador(a) deve marcar: Financiado pela UFRRJ: > Financiamento 

FAEX/PROEX: > Edital de Extensão: > Edital Nº 01/2022 - Escola de 

Extensão - PROEXT/UFRRJ - Cursos Institucionais de Extensão, carga 

horária mínima de 20 horas. 

 

 Caso a Ação de Extensão conte com Financiamento Externo, além 

do(a) Coordenador(a) marcar um desses Editais de Fluxo Contínuo, também 

precisa marcar a opção "Financiamento Externo" e especificar: 

 
 

OBSERVAÇÃO: Somente quando se trata de editais específicos e 

circunstanciais, como os das Bolsas Institucionais de Extensão (BIEXT) e os 

das Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia (SNCT), por exemplo, é que 

esses editais de fluxo contínuo não são marcados. 
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10º) Atenção: Preencher o campo “Unidade(s) Co-executoras” somente se a 

ação for desenvolvida em parceria com outro Departamento ou instância da 

Universidade. 

 

11º) Clique no botão “Avançar”. 

 
 

12º) Na sequência, preencha os Dados Adicionais do Projeto. Preencha as 

informações solicitadas em cada uma das abas que aparecem nessa janela 

(Resumo e Palavras-Chave, Justificativa, Fundamentação Teórica, 

Metodologia, Referências, Objetivos Gerais e Resultados Esperados). Feito 

isso, clique no botão “Avançar”. 
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13º) Cadastrar os membros da equipe de trabalho. Após preencher os dados 

do membro, clique no botão “Adicionar Membro”. Note que Docentes, 

Técnicos-Administrativos, Discentes e Participantes Externos podem ser 

adicionados como membros da ação, basta clicar na aba correspondente a 

cada um deles. Feito isso, clique no botão “Avançar”. 
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14º) Cadastro das atividades executadas para realização do evento. Neste 

momento são vinculadas as ações aos membros da equipe de trabalho. 
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15º) Por se tratar de uma ação que não envolve recursos financeiros, não é 

necessário preencher o item “Orçamento Detalhado”. 

 
 

 

16º) Clicar no botão “Avançar” para prosseguir com o cadastro do evento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
                            

26 

 

 

17º) Em “Anexar arquivos”, o(a) coordenador(a) deve colocar o Termo de 

Viabilidade de Execução correspondente, disponíveis em 

https://portal.ufrrj.br/orientacoes-sobre-cadastro-de-acoes-de-extensao-

no-sigaa/ (observe que existe um modelo específico de Termo para cada tipo 

de ação de Extensão). 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 O arquivo com a proposta completa em PDF só é exigido no caso de 

Programas; 

 Nos casos em que a ação de extensão contem com financiamento 

externo, nessa parte também é obrigatório o(a) coordenador(a) 

anexar a documentação comprobatória desse financiamento; 

 O(A) coordenador(a) pode utilizar esse espaço para anexar qualquer 

arquivo que possa contribuir para a compreensão da proposta ação de 

extensão por parte dos avaliadores. 

 Fique atento(a) aos Editais de Fluxo Contínuo publicados pela 

PROEXT. Eles explicam os procedimentos para cadastro e 

acompanhamento das Ações de Extensão. Anualmente esses editais 

são renovados e, geralmente, com poucas modificações dos 

anteriores.  Abaixo disponibilizamos os links para os editais vigentes 

no ano de 2022: 

Para Projetos: https://portal.ufrrj.br/wp-

content/uploads/2021/07/Edital-No-02-PROEXT-Projetos-de-

Extensao-2022.pdf  

https://portal.ufrrj.br/orientacoes-sobre-cadastro-de-acoes-de-extensao-no-sigaa/
https://portal.ufrrj.br/orientacoes-sobre-cadastro-de-acoes-de-extensao-no-sigaa/
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-02-PROEXT-Projetos-de-Extensao-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-02-PROEXT-Projetos-de-Extensao-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-02-PROEXT-Projetos-de-Extensao-2022.pdf
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Para Produtos: https://portal.ufrrj.br/wp-

content/uploads/2021/07/Edital-no-04-PROEXT-produtos-

2022.pdf  

Para Cursos de Curta Duração: https://portal.ufrrj.br/wp-

content/uploads/2021/07/Edital-No-06-PROEXT-Cursos-de-Curta-

Duracao-minicursos-e-oficinas.pdf  

Para Prestações de Serviços: https://portal.ufrrj.br/wp-

content/uploads/2021/07/Edital-no-03-PROEXT-prestacao-de-

servicos-2022.pdf 

Para Eventos: https://portal.ufrrj.br/wp-

content/uploads/2021/07/Edital-No-05-PROEXT-Eventos-de-

Extensao-2022.pdf   

Para Cursos de Longa Duração: https://portal.ufrrj.br/wp-

content/uploads/2021/07/Minuta-Edital-Eext-Fluxo-Continuo-n1-

2022.pdf  

 

18º) Atenção: No espaço “Anexar fotos” você pode ou não enviar uma foto 

ou qualquer outra imagem que julgar importante para aprovação e/ou 

execução da Ação de Extensão que está sendo cadastrada. Os campos são 

obrigatórios caso queira anexar uma foto. 

 
 

 

 

 

https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-no-04-PROEXT-produtos-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-no-04-PROEXT-produtos-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-no-04-PROEXT-produtos-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-06-PROEXT-Cursos-de-Curta-Duracao-minicursos-e-oficinas.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-06-PROEXT-Cursos-de-Curta-Duracao-minicursos-e-oficinas.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-06-PROEXT-Cursos-de-Curta-Duracao-minicursos-e-oficinas.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-no-03-PROEXT-prestacao-de-servicos-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-no-03-PROEXT-prestacao-de-servicos-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-no-03-PROEXT-prestacao-de-servicos-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-05-PROEXT-Eventos-de-Extensao-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-05-PROEXT-Eventos-de-Extensao-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-No-05-PROEXT-Eventos-de-Extensao-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Minuta-Edital-Eext-Fluxo-Continuo-n1-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Minuta-Edital-Eext-Fluxo-Continuo-n1-2022.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/07/Minuta-Edital-Eext-Fluxo-Continuo-n1-2022.pdf
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19º) Neste ponto é exibido um resumo do cadastro. 

 
 

 

20º) Não havendo inconsistência nas informações cadastradas, assinale a 

declaração de responsabilidade e a proposta pode ser submetida clicando 

em “Submeter à Aprovação”. A opção “Gravar (Rascunho)” salva os dados 

preenchidos, permitindo que a proposta seja editada ou encaminhada 

posteriormente. 
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4.2. Guia para inscrição nas atividades de Extensão disponibilizadas: 

1º) Acesse o SIGAA Extensão 

(https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExte

nsao.jsf), preencha o seu login e clique em “Entrar". Caso não possua 

um, clique em "Ainda não possuo cadastro". 

 

 

2º) Clique em "Cursos e Eventos Abertos" no menu esquerdo. 

 

 

 

 

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExtensao.jsf
https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExtensao.jsf
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3º) Procure pela atividade de interesse e clique em "Inscrever-se" (seta 

verde). 

 

4º) Preencha os dados solicitados e clique em "Confirmar Inscrição”. 
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5º) Aparecerá uma janela de confirmação. Clique em "OK". 

 

6º) Sua inscrição foi realizada com sucesso. Clique em "Página Inicial" 

para retornar.  
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4.3. Guia para emissão de certificado para inscritos nas atividades de 

Extensão disponibilizadas: 

1º) Acesse o SIGAA Módulo Extensão >> Gerenciar Minhas Ações >> 

Gerenciar Ações >> Gerenciar Participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º) Na tela a seguir localizar a atividade e clicar sobre o ícone: 
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3º) Homologue a emissão de certificados/declarações: para isso basta 

informar o percentual de frequência e indicar nas caixas 

correspondentes a autorização ou não para a emissão de certificados e 

declarações. 

Observação: nesta etapa é interessante confrontar a lista de inscritos 

com o controle de frequência feito pelo coordenador da ação durante 

a realização da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º) Após lançar os dados no sistema, clique no botão “Salvar 

Alterações”. 

 

 

 

 

 

 



                           
                            

34 

 

5º) Aparecerá a seguinte mensagem: 

 

 

6º) A partir deste momento os participantes terão acesso ao certificado 

pelo SIGAA. 

 

7º) É importante lembrar que os coordenadores das ações também 

devem encaminhar os relatórios parcial e final das mesmas. O SIGAA 

exibe mensagem de aviso dos relatórios pendentes, mas também é 

possível acessá-los seguindo este caminho: 

SIGAA Módulo Extensão >> Gerenciar minhas ações >> Relatórios >> 

Relatórios de ações de extensão. 
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8º) Na tela a seguir o proponente tem condições de localizar as ações 

que ainda estão pendentes do envio de relatório. 

 

 

 

 

 

 

Para encaminhar o relatório parcial, basta clicar no ícone:  

Para encaminhar o relatório final, basta clicar no ícone:  

E realizar o preenchimento das informações requeridas. 

 

OBSERVAÇÃO 

O Coordenador da ação emitirá os certificados dos membros da 

equipe organizadora da ação de Extensão em: Gerenciar Ações → 

Certificados e Declarações → Emitir Certificados. Cada membro da 

equipe acessará seu certificado via SIGAA Extensão. 

 

 

 

 

 

 

  


