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EXTENSÃO 
 

PRAZOS PARA SUBMISSÕES NO SIGEU 
 
O CEAPE alerta para as datas de submissões de propostas de  

 Cursos;  

 Eventos;  

 Projetos, e  

 Programas, de acordo com a Resolução 72/11-CEPE, conforme quadro abaixo: 

 

Extensão Prazo anterior à data de realização Tramitação 

Programa 
01/09 a 30/09/2017 para poder concorrer a 

Bolsa Extensão 2018;  
até 30/11, se não desejar Bolsa Extensão* 

SIGEU/DPTO/CSE/PROEC 

Projeto 
01/09 a 30/09/2017 para poder concorrer a 

Bolsa Extensão 2018;  
até 30/11, se não desejar Bolsa Extensão* 

SIGEU/DPTO/CSE/PROEC 

Curso 60 dias SIGEU/DPTO/CSE/PROEC 
Evento 30dias SIGEU/DPTO/CSE 

 

* O Edital PROEC para submissão de novas propostas será divulgado dia 01/09 e será objeto da 

reunião de orientação a ser realizada no Setor de Educação (tópico Reunião de Orientação abaixo). 

 

 Conforme tramitação necessária, advertimos para concatenar as datas de reuniões 

Departamentais e do CSE (Comitê Setorial de Extensão), prevenindo situações de possível 

cancelamento de(s) proposta(s) submetida(s). 

 

 Informamos que para as submissões (propostas ou relatórios) somente pode haver 1 (um) 

Ad.Referendum, ou seja, o registro deve passar por uma plenária, seja do Departamento, ou do 

Comitê Setorial de Extensão. 
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Calendário de reuniões a ser observado*: 

Mês DEPLAE DTFE DTPEN CSE 
Setembro 28 19 27 18 
Outubro 26 19 25 09 
Novembro 30 28 22 13 
Dezembro --- 14 13 11 

 Podendo haver ajustes por parte dos Departamentos ou do CSE. 

 

REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO 
 
 O CEAPE informa e convida os professores interessados, sobre a Reunião de Orientação para 

submissão de novas propostas de Projetos e Programas, junto ao sistema SIGEU. 
 DATA – 11 de setembro 

 LOCAL – Sala 207 

 Horário – 14 horas 

 

Temas:  

- Edital PROEC para novos Programas e Projetos 

- Princípios extensionistas 

- SIGEU e registro de Programas e Projetos 

- Formulário de avaliação de propostas de Programas e Projetos 

 

 Comunicamos, em tempo, que os Projetos e Programas que tem seus prazos de validade em 

ABRIL/2018, devem renovar suas propostas para o caso da continuidade do mesmo. 

  
 

CERTIFICAÇÕES 
 

 Lembramos que prezando pela acessibilidade dos participantes, em relação aos seus 

certificados em atividades de extensão do setor de educação, informamos que a partir deste 

semestre, as entregas destas certificações estarão centralizadas no CEAPE. 

 

Todas as certificações estarão disponíveis, a partir do aviso do CEAPE (via e-mail) aos  

respectivos coordenadores dos eventos e cursos, que poderão retirá-los para entrega aos 

participantes, ou poderão repassar a informação aos alunos, de que a retirada dos certificados 

será no CEAPE - Sala 208, de segunda à sexta-feira, no período vespertino (13h às 19h). 

 

Comunicamos que para retirada da certificação o participante da atividade (ou a pessoa que irá 

retirar por ele) deverá estar de posse de um documento oficial, para devidos registros. 
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