
Prezados Professores e Técnicos Universitários 

Informações Importantes 

* Docentes efetivos e Técnicos Universitários de Desenvolvimento que pretendem 

candidatar-se ao financiamento do Programa de Apoio à Extensão/PAEX deverão 

inscrever as Ações de Extensão dos Centros, diretamente no SIGPROJ (Sistema de 

Informação e Gestão de Projetos – (http://sigproj.mec.gov.br). Os pedidos devem ser 

preenchidos on line, tramitando no Departamento, na Comissão de Extensão, no 

Conselho de Centro e Comitê de Extensão da UDESC.  

Passo a passo no sistema SIGPROJ 

� Entrar no site http://sigproj.mec.gov.br/ 

� Lado direito do site: clicar em Não sou cadastrado (fazer o cadastro); 

� Retornar a página inicial e preencher com seu CPF e senha; 

� Clicar em extensão; 

� Na primeira coluna: Propostas de Ações de Extensão – Clicar em criar e 

editar propostas; 

� Irá abrir outra página e nessa clicar em: Criar nova proposta; 

� Irá abrir outra página (Resumo Informativo - ATENÇÃO! Observações para 

elaboração de Ações) e nessa clicar em: concordo 

� Irá abrir outra página (identificação da extensão): deverão ser preenchidos os 

campos que aparecem nessa página. No item EDITAL, aparece abaixo que 

quadrado o item Escolher, clique em escolher e depois em * EDITAL - PAEx 

03/2010 - PROEX  (UDESC). 

� Faça o preenchimento de todos os Passos que estão na coluna direita da página. 

� Sugestão: A cada página preenchida é importante que salve as informações 

(coluna direita – Ferramentas – SALVAR). 

� As Ações de Extensão dos Centros deverão ser submetidas (coluna direita – 

submeter proposta – ENVIAR PROPOSTA PARA JULGAMENTO) pelos 

respectivos coordenadores, on line, no SIGPROJ, num prazo de até 10 dias 

após a homologação no CONCENTRO. 



� Quando houver solicitação de Discente Bolsista o item referente ao “Plano de 

Trabalho de Bolsista” deverá ser preenchido no SIGPROJ, sem a necessidade 

de identificá-lo/a. 

� Somente após a divulgação final da análise pelo Comitê de Extensão da UDESC 

a carga horária deverá ser confirmada no PTI (Plano de Trabalho Individual) de 

cada docente, junto ao seu Departamento. 

 

DO CRONOGRAMA  

� Aprovação das Ações de Extensão pelo: 

� Chegar à comissão de extensão 01/10/2010, devidamente aprovado no 

departamento; 

� Reunião Comissão de Extensão até 08/10/2010; 

� Homologação pelo CONCENTRO até 19/10/2010; 

� Chegada dos projetos, impreterivelmente, na PROEX – até 22/10/2010; 

� Após a instrução técnica da PROEX, ouvidos/as os/as pareceristas ad hoc 

externo, o Comitê de Extensão da UDESC procederá à avaliação e 

ranqueamento das Ações, e divulgará os resultados finais das concessões de 

recursos e bolsas acadêmicas até o dia 15 de dezembro de 2010. 

 

Estarei à disposição 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 


