
TUTORIAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO - UFPR 

Informamos que já está habilitado o novo sistema de certificação de todas as atividades de Extensão da 

UFPR. 

Após os trâmites de submissão e APROVAÇÃO dos Relatórios no SIGEU, no ato da homologação pela última 

instância competente (Comitês Setoriais de Extensão e/ou CAEX, em conformidade com a norma vigente) 

ficarão disponíveis para acesso todos os certificados de Equipes (RH) e participantes com direito à 

certificação, constantes no Relatório aprovado no SIGEU. 

Nesse novo sistema, ao invés de assinaturas físicas, os certificados têm validação eletrônica, por meio de um 

código gerado individualmente em cada documento, possibilitando a verificação de sua autenticidade. 

IMPORTANTE SABER:  

- Lembramos que os certificados só ficarão disponíveis quando o Relatório estiver APROVADO e 

homologado pela última instância competente (Comitê Setorial de Extensão e/ou CAEX). 

- Nos casos de PARTICIPANTES de CURSOS e EVENTOS de Extensão, os certificados somente serão 

disponibilizados pela opção de acesso público (via informação do CPF) se constar no Relatório do 

Curso/Evento o número do CPF da pessoa participante com direito à certificação, corretamente cadastrado 

no SIGEU, em formato de planilha correspondente ao modelo disponibilizado na página do SIGEU e também 

na página da PROEC/Extensão; nos casos em que não constar o CPF do participante no SIGEU, caberá ao 

Coordenador ou Coordenadora da atividade de extensão disponibilizar o certificado ao participante. 

 

COMO EMITIR OS CERTIFICADOS de EXTENSÃO: 

1 – Via LOGIN de COORDENADOR ou COORDENADORA: 

a) Acessar o SIGEU, localizando a respectiva atividade de extensão (projeto/programa/curso/evento); 

b) Ao clicar, no ícone   “Relatórios” (ao final da linha), abrirá a página com a lista dos relatórios 
submetidos. 

c) Na linha do relatório que se deseja certificar, à direita da tela, clicar no ícone  Recursos Humanos 

(para Equipe) ou no ícone  “Participantes” (para os participantes de Eventos/Cursos); na página 

que abre, haverá duas possibilidades de emissão dos certificados, possibilitando sempre utilizar a 

opção que for mais conveniente:  

- Individualmente: ao final da linha (no lado direito) de cada integrante da equipe ou 

participante há um ícone de quadrinho verde  “Gerar certificado”; clicando nesse ícone 

será gerado o certificado individualmente, um de cada vez, em arquivo pdf. 

- Em Lote: logo acima do quadro de RH, do lado direito da tela, há o ícone com vários 

quadrinhos verdes ; clicando nesse ícone todos os certificados serão emitidos num 

arquivo único (em formato pdf). 

 

 



2 – Via ACESSO PÚBLICO ao SIGEU, através do número do CPF:  

a) Acessar o link: https://intranet.ufpr.br/sigeu/public/  

b) Clicar no ícone            “Gerenciar certificados”; 

c) Informar o número do CPF e os caracteres solicitados; o sistema listará abaixo  todos os 

certificados de atividades de extensão que estiverem registrados no SIGEU vinculados ao 

número do CPF informado, bastando clicar sobre a linha escolhida para gerar o certificado em 

formato pdf, no modelo oficial da PROEC/Extensão. 
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