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INFORMATIVO 2 – A EXTENSÃO E O RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

 

Você sabia???? 

 Os relatórios das atividades extensionistas fornecem indicadores que abastecem o 

Relatório de Gestão, anualmente apresentado ao Tribunal de Contas da União (TCU) 

e elaborado pela Coordenadoria de Planejamento Institucional/PROPLAN. O 

Relatório de Gestão constitui-se como uma prestação de contas, conforme preconiza 

o art. 70 da Constituição Federal. 

 

 Segundo o TCU*, através do Relatório de Gestão é possível constatar a evolução do 

desempenho das instituições de ensino, identificando-se aspectos que precisem ser 

modificados, aperfeiçoados ou até mesmo passar por auditoria. Também é um 

sinalizador das boas práticas, além de poder ser utilizado pelo Ministério da 

Educação como acompanhamento das instituições.  

 

 Ainda, o Relatório de Gestão constitui-se como uma ferramenta de auto-avaliação, a 

ser utilizada internamente na instituição.  

 

 E é por isso que anualmente a COEX e o CAEX definem um prazo para submissão dos 

relatórios de projetos e programas, normalmente entre o fim de dezembro e início 

de janeiro. Destes relatórios são extraídos alguns indicadores da extensão, que 

comporão o Relatório de Gestão, normalmente é enviado em março para o TCU. 

 

 

 Entre a submissão do relatório anual no SIGA e a chegada do Relatório de Gestão no 

TCU tem todo um trabalho a ser feito pela equipe de servidoras e servidores da COEX 
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e PROPLAN. Na COEX: após extração dos dados em planilha, fazemos a validação dos 

dados, analisando e corrigindo inconsistências. Como em 2020 ocorreu a migração 

do SIGEU ao SIGA, essa validação precisará ser mais atenta! Na PROPLAN: redação e 

diagramação do Relatório de Gestão; que passa então por análise e parecer no 

Conselho de Curadores e segue para aprovação no COPLAD, para então, ser enviado 

ao TCU.  

 

Acompanhe os indicadores da extensão no link 

 https://indicadores.ufpr.br/  

 

Aqui você tem um resumo com orientações sobre preenchimento dos relatórios: 

http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2020/Divulgacao%20relatorios%202020.pdf 

E aqui você tem tutoriais do SIGA: 

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/siga.html 

Caso tenha alguma dúvida, estamos a disposição pelo coex@ufpr.br 

 

 

* Fonte: http://www.proplan.ufpr.br/portal/rel_gestao/manualIndTCU.pdf) 
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