
TABELA COMPARATIVA DO PROCESSO DE TRAMITAÇÃO DE PROPOSTAS EXTENSIONISTAS NA UFPR 
 
 
- Sugere-se a leitura da resolução vigente sobre as atividades de extensão na UFPR (Resolução 57/19 - CEPE) 
 
 
- O Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária (SIGEU) deixa de existir a partir de maio de 2020 e passa a estar ativo para 

submissões e o acompanhamento das atividades extensionistas o Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) 

 
 
- Propostas que envolvem recursos financeiros ou remuneração devem observar a Resolução 41/17 - COPLAD e a Ordem de Serviço 

1735537/2019 da PROPLAN 

 
 
- Curso de extensão na modalidade Ensino à Distância (EaD) deverá ter aprovação prévia da Coordenação de Integração de Políticas de 

Educação a Distância (CIPEAD) antes da submissão da proposta 

 
 
 
Legenda:  
 
CAEX – Comitê Assessor de Extensão (Curitiba), CSE – Comitê Setorial de Extensão (Com representantes dos Departamentos) 
 
 
(Tabela na próxima página) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADE DA ATIVIDADE 
EXTENSIONISTA 

Resolução 72/11 CEPE (Anterior) 
Resolução 57/19 CEPE 

Válida a partir de 19 dezembro de 2019 

 
- Programa e Projetos  
 

Precisava indicar: Coordenador e Vice 
 

• Coordenador submete proposta no SIGEU 
com a Ata Departamental ou da unidade 
equivalente onde conste a aprovação da 
atividade extensionista 

• Vai para o CSE: análise e parecer de 
aprovação, adequação ou reprovação 

• Após aprovação no CSE, segue para o 
CAEX 

• No CAEX: análise e parecer de aprovação, 
adequação ou reprovação 

Precisa indicar: Somente o Coordenador 
Não existe mais Vice-Coordenador 
 

• Coordenador submete no SIGA 

• A proposta deve ser aprovada no seu 
respectivo departamento (não há 
necessidade de inserir a Ata Departamental) 

• Ciência do CSE (no SIGA) que os 
encaminhará ao CAEX  

• No CAEX: análise e parecer de aprovação, 
adequação ou reprovação 

 

- Curso de Extensão 
- Evento de Extensão 
- Prestação de serviço  
 
VINCULADOS A PROJETOS 
OU PROGRAMAS 
 

Precisava indicar: Coordenador 
 

Mesmo procedimento acima 

Precisa indicar: Coordenador, Vice é opcional 
 

• Coordenador submete no SIGA 

• Ciência da chefia (no SIGA) e registro em 
ata (não há necessidade de inserir a Ata 
Departamental) 

• Ciência do CSE (no SIGA) e aprovação 
automática  

(NÃO VAI PARA O CAEX) 

- Curso de Extensão 
- Evento de Extensão 
- Prestação de serviço  
 
NÃO VINCULADOS 
(=isolados) 
 

Precisava indicar: Coordenador 
 

Mesmo procedimento acima 

Precisa indicar: Coordenador, Vice é opcional 
 

• Coordenador submete no SIGA 

• Ciência da chefia (no SIGA) e registro em 
ata; (não há necessidade de inserir a Ata 
Departamental) 

• Avaliação pelo CSE: análise e parecer de 
aprovação, adequação ou reprovação 

(NÃO VAI PARA O CAEX) 

 


