
                              

 

   
 

Tutorial: Cadastro de Curso e evento de extensão no SIGA (Sem recursos financeiros)  

 

1.Proposta 

1.1 Acessar o SIGASISpro https://www.prppg.ufpr.br/siga/ 

 

1.2 Acessar perfil coordenador proposta 

 

1.3 Selecione na tela principal “EXTENSÃO”, em seguida o tipo de atividade a cadastrar: NOVO CURSO ou NOVO 

EVENTO DE EXTENSÃO 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/


                              

 

   
 

 

 

 

 

Para proposta sem recurso financeiros, deixar check box sem marcar e iniciar proposta  

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

   
 

 

 

1.4 Na tela principal da proposta cadastrar informações solicitadas.  

 

Observar que: 

a) As informações inseridas em ‘descrição’ serão utilizadas para divulgação da atividade no portal do SIGA; 

b) Para informar a data de início, observar a   IN 01/2021 PROEC/COEX, que estabelece a antecedência de: 

10 dias – para CURSOS vinculados;  

20 dias – para CURSOS isolados; 

5 dias – para EVENTOS vinculados; 

7 dias – para EVENTOS isolados. 

c) Servidores vinculados a mais de uma unidade de lotação podem selecionar a unidade de origem da proposta. 

 

1.5 A carga horária da atividade não é um campo editável, mas será calculada automaticamente de acordo com as 

informações cadastradas em ‘Atividades’ (seção 1.9) 

Observar que, segundo a Resolução 57-19 CEPE: 

- Curso de Extensão = 8 a 179 horas 

- Evento de Extensão = não especificado  



                              

 

   
 

 

 

1.6 Em atividades vinculadas, selecionar projeto(s) ou programa(s) para realizar a vinculação do curso ou evento. 

Ignorar esta aba caso seja atividade isolada. 

 

Ao final do preenchimento, a coordenação do projeto ou programa deve aprovar a solicitação de vínculo, antes do envio 

ao Departamento ou Unidade de origem. Para isso, acessar o perfil coordenador de proposta – solicitações de vínculo:  

 

 

Sem o aceite da coordenação do projeto ou programa, não é possível enviar ao Departamento,  aparecerá mensagem 

de pendência de vínculo. 

 



                              

 

   
 

1.7 Nas abas seguintes, preencher todas as informações requeridas. Destaque para: 

- ‘Adequação aos Princípios Extensionistas’ onde deve ser descrito de que forma a proposta se relaciona com os 

Princípios da Extensão. Materiais de apoio estão disponíveis em 

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

 

 

 

- Sede administrativa da ação – é possível escolher de uma lista pré cadastrada ou inserir uma nova sede. Para 

atividades não presenciais, cadastrar como sede a unidade de lotação do/da proponente. 

- Instituições parceiras – cadastrar as informações sobre instituições parceiras e no campo editável ‘descrição das 

parcerias’, informar como se dará a atuação do(s) parceiro(s). 

 

 

1.8 Cadastro da ‘Equipe’ 

- Para cadastrar os membros da Equipe: membros internos - basta inserir o CPF que o sistema puxa as demais 

informações; membros externos – inseri todas as informações e o Sistema enviará e-mail para os membros externos 

sobre o cadastro na equipe. 

- Funções:  COORDENADOR(a) da proposta é quem cadastra a atividade no SIGA.  MINISTRANTE(s): para CURSO 

DE EXTENSÃO, ministrantes internos devem ser responsáveis por 2/3 da carga horária total do curso; exceção a esta 

regra, prevista na Resolução 57/19 CEPE Art 32, deve ser justificada em ‘Características gerais – justificativa’. Verificar 

no artigo 31 da Resolução quem pode ministrar cursos de extensão.    

- Certificado – nenhuma ação é necessária.  

 

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


                              

 

   
 

 

1.9 Abas ‘Tipo de Atividades’, ‘Atividades’ e ‘Atividades da Equipe’: 

Em TIPOS DE ATIVIDADES: inserir as atividades macro, sem especificação. Por exemplo, para os ouvintes do curso 

ou evento incluir apenas ‘Participação no curso’ ou ‘Participação no evento’. Para a equipe inserir os tipos de atividades, 

sem especificar seus desdobramentos, por exemplo ‘coordenação’, ‘ministrante’, ‘tutoria’ ou outras.  

 

 

Na aba ATIVIDADES devem ser especificados os tipos de atividades que foram cadastrados anteriormente, como no 

exemplo: 

 



                              

 

   
 

 

 

 

Tipo de Atividade: Participação no curso (ou no evento). Descrição: (Exemplo: Como cadastrar um curso de extensão 

no SIGA ) 

Data de início e data de fim: (referente ao curso ou evento) 

Carga horária Teórica, Prática e EaD: informar em cada campo, sendo que a soma destas cargas horárias deve resultar 

na carga horária total da atividade.  Observar que o curso de extensão na modalidade EaD deve atender aos requisitos 

do Art 29 da Resolução 57-19 CEPE. 

Destaque para o  tipo de Atividade ‘Participação no Curso’ em que deve ser escolhido SIM para a opção ‘Compõe o 

certificado dos participantes'. 

Para as demais atividades que dizem respeito à equipe, informar a descrição e datas de início e fim. Não é necessário 

informar carga horária, o que será feito na próxima seção. Escolher NÃO compõe o certificado dos participantes.  

 

Em ATIVIDADES DA EQUIPE vincular cada membro ao tipo de atividade e descrição cadastrados anteriormente, que 

se referem à EQUIPE (ou seja, participação no curso fica de fora). Informar o período de atuação de cada membro e a 

carga horária total (o sistema calcula a carga horária semanal). 



                              

 

   
 

 

 

Ao final do preenchimento destas seções, conferir as informações cadastradas em: 

-  ATIVIDADES, como destacado no exemplo a seguir, pois a descrição e carga horária informados estarão presentes 

no certificado dos participantes posteriormente: 

 

- ATIVIDADES DA EQUIPE, pois estas informações comporão o certificado dos membros da equipe: 



                              

 

   
 

 

 

1.10 Na seção INSCRIÇÕES cadastrar as informações solicitadas, com destaque para o campo ‘Programação da 

Atividade’ cujo texto irá compor o verso do certificado dos participantes.  

 

 



                              

 

   
 

 

Em seguida, preencha o número de vagas ofertadas na atividade e se desejar, gere o pdf da proposta. 

 

Finalmente, na caixa de ações, escolher ‘Enviar para o Departamento’ , para ciência, que por sua vez envia ao 

comitê setorial de extensão (CSE)  para análise. 

 

Após esta ação, o(a) proponente pode acompanhar o status da proposta em seu perfil ‘Coordenador de Proposta’: 

 

 

Em preenchimento: quando preenchido parcial ou totalmente e não submetido ao Departamento ou unidade; 



                              

 

   
 

Tramitando: quando enviado ao departamento ou após este ter enviado ao CSE (Em análise pelo CSE) e quando for 

solicitado adequação pelo CSE (em diligência). 

Em execução: após aprovação pelo CSE 

Finalizado: Somente após submissão do relatório e aprovação do mesmo pelo CSE. 

Relatório aprovado: Onde é possível verificar os relatório e certificados dos participantes  

2. RELATÓRIO 

1.7 Após a aprovação da proposta aparecerá o status,  , e só então a função relatório ficará disponível. 

Algumas informações do relatório são transportadas da proposta, não podendo ser então editadas. Por isso, se precisar 

fazer alguma alteração, faça-a ainda na proposta. Os campos para alteração são: programas vinculados, equipe, tipo 

de atividade, atividade e atividade equipe.   

 

 

Equipe e atividade da equipe: os membros são certificados pelos dados cadastrados na proposta pelo vínculo da Aba 

“Atividade da equipe”, Os membros equipe podem ser cadastrados uma única vez na equipe, e pode ser vinculado a 

mais de uma atividade cadastrada.  

 

Atividade: os Dados para os certificados dos participantes são os cadastrados na aba “Atividade” marcados com 

“Sim” para compor certificado. 



                              

 

   
 

 

2. Preenchimento e submissão de RELATÓRIO 

2.1 Preencher Relatório final, para proposta em execução depois da data fim da atividade, ficará disponível a aba 

“Relatório”: 

 

2.2 Será aberto um nova página com dados do relatório da Atividade, status’ em preenchimento’ com Abas a serem 

preenchidas: 



                              

 

   
 

 

 

 

2.3.1 Destaque para aba “Participantes”: nesse local são cadastrados os dados dos participantes das atividades, com 

opção de carregar arquivo com dados participantes. Verificar os endereços de  e-mail cadastrados pois os 

certificados são enviados via e-mail, automaticamente, após a aprovação do relatório. 

 

 

2.3.2 Aba Produtos e publicações: nessa aba são sincronizados e carregados os dados de produções, cadastrados 

no Lattes (importante manter o Lattes atualizado). O coordenador poderá selecionar o membro de equipe e carregar 

os produtos e publicações relacionadas a cada um dos membros, que forem relacionados a atividade. 



                              

 

   
 

 

 

2.4 Após dados preenchidos, enviar relatório ao departamento para dar continuidade a tramitação e acompanhar o 

status do relatório na página inicial pelo status. 

 

 

2.5 Após relatório aprovado é possível acessar o certificado da equipe diretamente na Proposta, que passa ficar com 

status “Finalizado”: 



                              

 

   
 

 

 

2.6 No Relatório é possível além de visualizar, reenviar certificado e corrigir e-mail cadastrado dos participantes, se 

for o caso. 

 

 



                              

 

   
 

 

 

 

 


