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SIGPROJ E FURG 
 
 

 
 
Desde janeiro de 2010, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura iniciou a divulgação do novo 
procedimento de  registro de ações de extensão, que passou a ser feito através do Sistema de 
Informação e Gestão de Projetos – SIGProj. Essa divulgação deu-se através de e-mails a todos setores 
da universidade, através da página da FURG, através do jornal informativo do RH e através de 
reuniões que foram amplamente divulgadas entre as Unidades Gerais e Unidades de Origem. 
  
O SIGProj tem como objetivo auxiliar o planejamento, gestão, avaliação e a divulgação de ações de 
extensão, pesquisa, ensino e assuntos estudantis desenvolvidos e executados nas universidades 
brasileiras. Este sistema de informações está sendo desenvolvido por pesquisadores e alunos de várias 
universidades brasileiras (formando uma comunidade SIGProj) sob a coordenação do Ministério da 
Educação (MEC). Para saber mais visitar o link : http://sigproj.mec.gov.br/?goTo=what&plataforma=5   
 
Em 12/03/2010 foi encaminhado Memorando Circular 002/2010-PROEXC a todas Unidades Gerais e   
Educacionais, via protocolo, com os seguintes documentos anexo, para ampla divulgação aos seus 
docentes, discentes e técnicos-administrativos: 
1) Fluxograma das  ações de extensão na FURG; 
2) Edital 01/2010 – Fluxo Espontâneo de Ações de Extensão (agora atualizado para Edital 
01_2012);  
3) Instrução Normativa Conjunta nro. 01/2009; 
4) Instrução Normativa nro. 01/2010 – PROEXC  (agora atualizada para Instrução Normativa 
02/2010). 
 
O mesmo Memorando Circular acima foi enviado, com seus anexos, a todos setores da universidade e 
unidades educacionais, por via digital (e-mail) em 19/03/2010, para facilitar a divulgação interna. 
 
 A certificação das  ações de extensão também serão feitas pela PROEXC e não mais pelo DRA, 
seguindo a nova Instrução Normativa 002/2010 – PROEXC, disponível na página www.diex.furg.br. 
 
Foi elaborado um fluxograma que descreve o fluxo de ações de extensão na FURG, disponível na 
página www.diex.furg.br e no final deste passo-a-passo. 
 
Para implementar o novo procedimento na DIEX foi criado o Serviço de Apoio às  Ações de Extensão – 
SAAE, que fica no Centro de Convivência, no Campus Carreiros que pode ser contatado através dos 
telefones 3233 6826 e do  e-mail: proexc.projetos@furg.br. Quaisquer dúvidas,  entrem em contato. 
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SIGProj - Um pequeno passo a passo. 

 
Para cadastrar as  ações de extensão da FURG pelo SIGProj é necessário que toda a equipe de 
execução do projeto esteja cadastrada no SIGProj. 
 
O CADASTRAMENTO: 
Acessar o site do SIGProj: http://sigproj.mec.gov.br  
Vai abrir a página abaixo: 
 

 

  
Docentes, Técnicos-Administrativos, discentes; todos que participarem da execução de uma ação de 
extensão registrada no SIGProj,  deverão se cadastrar clicando no campo cor-de-rosa onde diz 
“Cadastre-se no SIGProj” (imagem acima).  Ao clicar no “Cadastre-se” abre a seguinte página: 
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É preciso escolher a instituição e ao clicar em “escolher”, colocar no campo de busca o nome FURG. 
Depois basta clicar em INSERIR e o nome da instituição é preenchido. Podemos ver na imagem abaixo 
que para o cadastro existem 4 campos distintos: Dados de identificação; Endereço Residencial; Dados 
Profissionais; Acesso ao SIGProj. Todos devem ser preenchidos. 
 

 

 

 Atenção para o campo que diz DADOS PROFISSIONAIS. Se o docente que estiver se cadastrando 
for Coordenador ou exercer alguma função gratificada, deverá discriminar no campo CATEGORIA. 
 

Outro detalhe importante: todos os docentes possuem como Unidade Geral a UE-UNIDADES 
EDUCACIONAIS.  Ver a figura a seguir: 
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 Só então, dentro da Unidade Geral UE-UNIDADES EDUCACIONAIS, é que o docente vai procurar sua 
unidade de origem.   Concluído o cadastro, retornar à página inicial para entrar no sistema SIGProj. 
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1) ACESSANDO O SIGProj 
http://sigproj.mec.gov.br   
Este é o link para acessar o SIGProj.  Para cadastrar-se, clicar no campo que diz “CADASTRE-SE NO 
SIGPROJ” se não for cadastrado. Se já possuir cadastro, basta preencher os campos CPF e senha. 
 
 
 
 
2) PRIMEIRA PÁGINA 
Ao acessar o SIGProj, teremos acesso à primeira “página”, que já apresenta novo “layout” (imagem 
abaixo).  
 
Note que no início, no canto superior direito, existem as opções: Ensino, Extensão, Pesquisa, 
Estudante, Sair. Para retornar a essa página inicial quando estiver elaborando uma ação de extensão, 
é na opção “Extensão” que se deve clicar. 
 
 

 

 

São listados na página, em ordem: 
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a)  avisos: contém avisos relevantes para os Coordenadores de Extensão; 
 

b) últimas mensagens:  as últimas mensagens não lidas do correio eletrônico interno do SIGProj, 
meio pelo qual o Administrador do SIGProj da FURG repassa informações importantes de interesse dos 
Coordenadores; 
 

c) editais abertos: mostra todos os editais que estão vigorando e que foram disponibilizados pelas 
universidade do país; 
 

d) minhas propostas em elaboração: lista as propostas que estão sendo elaboradas (que somente 
o Coordenador tem acesso), na seguinte ordem: a modalidade de extensão, o edital ao qual está 
vinculada, o título; 
 

e) minhas propostas submetidas:  lista as propostas que já foram submetidas, às quais o 
Coordenador não tem mais acesso para editar e que já são visualizadas pelo Administrador do 
SIGProj, indicando a data em que foram submetidas e o título da ação de extensão; 
 

f) propostas das quais faço parte da equipe: é a novidade do novo “layout” pois lista as ações de 
extensão da qual se faz parte da equipe (não sendo Coordenador). Fica disponível apenas ver a 
proposta mas não editá-la 
 
 
3) SABENDO  SOBRE  EXTENSÃO 
No lado direito foram mantidas as informações básicas: opções para atualizar o Currículo Lattes,  
atualizar o cadastro do SIGProj e alterar a senha.   
 

Em “serviços” temos: 
a) o correio eletrônico para comunicação com o Administrador do sistema na FURG;  
b) arquivos com orientações e arquivos necessários aos Coordenadores de extensão e  
c) tabelas com informações que ajudarão na elaboração das ações de extensão – especial atenção 
para MODALIDADES DE EXTENSÃO – que explica detalhadamente cada tipo de ação de extensão 
(projeto, programa, curso, evento, prestação de serviço). 
 
 
4) CRIANDO   UMA  PROPOSTA  DE  AÇÃO  DE  EXTENSÃO 
Para criar uma nova ação de extensão, o novo “layout” nos obriga primeiro a clicar no edital ao qual 
queremos vincular a proposta – evitando assim que se crie uma ação de extensão no edital de outra 
universidade, como inúmeras vezes aconteceram. Para criar nova ação de extensão, basta ir em 
EDITAIS ABERTOS e clicar no edital da FURG aberto para o ano de 2011 (Edital PROEXC/FURG 
02/2011). Abre a página seguinte:  
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Para criar uma proposta de ação de extensão, basta clicar no sinal de mais, no lado direito, como 
mostra a imagem acima. Basta passar o mouse pelas imagens que aparece a função de cada uma.  
 
Após, abre a página abaixo: 
 
 
 

 

  

 
 
 Vá até o final da página e clique em CONCORDO, e abrirá a página mostrada na figura da página 
seguinte: 
 
 E agora está disponível o roteiro a ser seguido para registrar a  ação de extensão. Ao lado de cada 
campo a ser preenchido existe um círculo com um ponto de interrogação que serve para esclarecer 
que tipo de informação é solicitada naquele local. 
 
 
Note que no lado direito da página existe um roteiro com a indicação dos passos a serem seguidos 
para elaborar a proposta. Nesse roteiro, especial atenção para os itens SALVAR, VERIFICAR 
PENDÊNCIAS, VISUALIZAR/IMPRIMIR, SUBMETER AO SIGPROJ. 
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5) SALVAR 
Salve seguidamente enquanto estiver elaborando a proposta para não perder dados. Se demorar 
muito na página ela “expira” sendo necessário entrar novamente e, o que não foi salvo não estará lá. 
Enquanto o Coordenador estiver elaborando a proposta ela aparecerá somente para o Coordenador 
com a classificação “Proposta em elaboração”. 
 
 
6) VERIFICAR PENDÊNCIAS 
Clicando nesse item é possível verificar o que está faltando para que a proposta possa ser finalmente 
concluída. Enquanto houver mensagens de “ERRO” a proposta não poderá ser concluída e, 
consequentemente, submetida. 
 
 
7) VISUALIZAR/IMPRIMIR  
Pode-se visualizar e imprimir a proposta que se está elaborando em qualquer momento. 
 
 
 
8) COMO CONSULTAR UMA PROPOSTA 
Para consultar uma proposta, submetida ou em elaboração, basta clicar em cima do título que estiver 
em destaque (basta passar o mouse por cima). No exemplo abaixo, estamos acessando as propostas 
submetidas: 
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Ao clicar na proposta que se quer acessar, abre uma janela indicando o título, o edital ao qual está vinculada, 
quem é o coordenador, a modalidade da extensão, quando foi enviado (no caso aqui quando foi submetida), o 
protocolo e a situação. 
 
No canto inferior direito dessa janela, aparecem ícones. Basta passar o mouse sobre eles para ver o que cada um 
significa: ver original, ver aprovado, informações/comprovante da proposta, pareceres, replicar proposta e fechar 
a janela. 
 
O novo “layout” abre apenas algumas propostas em cada opção. Para ver todas, basta clicar no sinal “>>” no 
canto superior direito. 
 
 
9) PROPOSTA CONCLUÍDA 
Quando o Coordenador concluir a proposta e não houver nenhum tipo de erro ao clicar em VERIFICAR 
PENDÊNCIAS, então o Coordenador imprime a proposta e encaminha ao Chefe da Unidade Geral  ou ao Diretor 
da Unidade Educacional para aprovação. Não deve ser submetida ao SIGProj ainda. 
 
 
10) SUBMETER AO SIGPROJ 
Significa “enviar a proposta de ação de extensão para o Administrador do SIGPROJ”, isto é, ela aparece com a 
classificação “Proposta cadastrada” para a PROEXC (que é a Administradora do SIGPROJ). Isso não significa que a 
proposta foi liberada. Uma proposta somente deverá ser SUBMETIDA ao SIGProj após sua aprovação pela Unidade 
Geral ou Unidade Educacional. 
 
 
11) APROVAÇÃO  DE  PROPOSTA  DE  AÇÃO  DE  EXTENSÃO 
A aprovação das propostas de ação de extensão é competência da Unidade Geral/Educacional. Exemplo de 
Unidade Geral (UG): todas Pró-Reitorias. Exemplo de Unidade Educacional: FADIR, ICB, CAIC.  
 
 
12) QUE  É  PRECISO  FAZER  DEPOIS  DE   SUBMETER  A  PROPOSTA  AO  SIGPROJ? 
O Coordenador deverá enviar para a PROEXC, via protocolo, SOMENTE a carta de aprovação ORIGINAL. 
 
 
13) CARTA DE APROVAÇÃO 
A proposta de ação de extensão sendo aprovada pela Unidade Geral/Unidade Educacional, o Chefe/Diretor da 
mesma prepara, assina e entrega ao coordenador da proposta a carta de aprovação devidamente assinada, 
mencionando o número da ata em que foi aprovada (quando houver ata).  
 
Em ambos os casos (Unidade Geral e Unidade Educacional) a carta de aprovação ORIGINAL assinada pelo 
Chefe/Diretor deve ser encaminhada, via protocolo, para a PROEXC. 
 
A carta de aprovação pode ser visualizada e obtida em www.diex.furg.br -� DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES. 
 
Não é preciso enviar cópia da ata, nem memorando de encaminhamento, nem via impressa da ação de extensão. 
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14) QUANDO DEVE  SER SUBMETIDA A PROPOSTA? 
Somente deve ser submetida ao SIGProj  a proposta que já FOI aprovada pela Unidade Geral/Educacional e cuja 
carta de aprovação já esteja nas mãos do Coordenador da ação de extensão, devidamente assinada.  
 
 
15) O QUE ACONTECE QUANDO A PROPOSTA É SUBMETIDA? 
 Quando a proposta é submetida ela aparece para o Administrador do SIGProj como   “proposta cadastrada”; o 
Coordenador não poderá mais editar a proposta e ela poderá ser visualizada na opção “Minhas propostas 
submetidas” (item 2). 
 
 
16) ENVIANDO A DOCUMENTAÇÃO PARA A PROEXC 
É de competência da Chefia/Direção aprovar ou não toda ação de extensão proposta por seus extensionistas e, no 
caso de aprovada, fornecer ao coordenador da ação de extensão a carta de aprovação assinada. 
 
É de responsabilidade do Coordenador da Ação o encaminhamento da documentação correta para a PROEXC 
(carta de aprovação ORIGINAL assinada pelo Chefe/Diretor), VIA PROTOCOLO (ou pelo protocolo da secretaria de 
sua Unidade ou diretamente nos Setores de Protocolo).  
 
 
17) SUBMETENDO A AÇÃO DE EXTENSÃO NO SIGPROJ 
Submeter ao SIGProj  significa clicar em  Submeter Proposta (imagem abaixo): 
 

  
 

 

 

 

 

 

18) CORRIGINDO ERROS NA AÇÃO DE EXTENSÃO DEPOIS DE SUBMETER 
Se depois que o Coordenador submeteu a ação, verificar que existem ainda dados que devem ser 
alterados, isso é possível entrando em contato com o administrador do SIGProj. Pode ser feito de duas 
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formas: a) Comparecendo na PROEXC para fazer a alteração junto com o administrador do sistema 
(agendar com antecedência uma hora para isso com Jozeneidi) ligando para 3233 6826; b) solicitando 
POR E-MAIL que o administrador “libere para edição” a atividade de extensão. 
 
OBS: Somente o Coordenador poderá alterar dados na ação de extensão. 

 

 

19) EDITAL DE FLUXO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
Todas propostas de ação de extensão precisam estar vinculadas a um edital. O edital geral que rege o fluxo de 
ações de extensão na FURG, durante o ano de 2011, é o EDITAL PROEXC/FURG 02/2011. Para criar uma ação de 
extensão é preciso primeiro escolher o edital, o que evita que se vincule uma ação a um edital de outra 
universidade. 
 

 
 
 
20) LIBERAÇÃO DA PROPOSTA PELA PROEXC 
Recebendo a documentação pelo protocolo (carta de aprovação ORIGINAL assinada pelo Chefe/Diretor), a 
PROEXC registra a Ação de Extensão que receberá um conjunto de letras e números assim constituídos: 
 
Projeto: Nro de ordem + iniciais da Unid. Geral/Educ. + 2 últimos dígitos do ano. 
Programa: PG + nro de ordem + iniciais da Unid. Geral/Educ. + 2 últimos dígitos do ano. 
Evento: E + nro de ordem + iniciais da Unid. Geral/Educ. + 2 últimos dígitos do ano. 
Curso: C + nro de ordem + iniciais da Unid. Geral/Educ. + 2 últimos dígitos do ano. 
Prestação de Serviço: PS + nro de ordem + iniciais da Unid. Geral/Educ. + 2 últimos dígitos do ano. 
 
Depois de registrada na PROEXC, a ação de extensão é liberada no sistema SIGProj com a indicação “Ação 
recomendada  - EM ANDAMENTO – NORMAL”, e é encaminhado um e-mail para o coordenador da ação e para 
sua Unidade Geral/Educ. contendo um PARECER em PDF indicando o número do registro e informando que a ação 
está de acordo com as diretrizes da extensão universitária. 
 
Após o recebimento desse parecer, acessando o SIGProj em CONSULTAR SITUAÇÃO -���� VISUALIZAR 
ORIGINAL -���� IMPRIMIR, o coordenador verá que acima do número do protocolo gerado pelo SIGProj estará o 
registro recebido pela PROEXC (no campo “processo”). 
 
Somente serão visualizadas em consulta a nível nacional as ações de extensão que tiverem a classificação “Em 
Andamento – NORMAL” em diante. 
 
As propostas que foram apenas cadastradas mas que não foram liberadas pela PROEXC no sistema, não estarão 
visíveis. 
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21) QUANDO ABRIR PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Só haverá necessidade de abrir processo administrativo interno quando a  ação de extensão previr contrato com 
fundação de apoio, conforme descrito no fluxograma (ver em www.diex.furg.br, em DOCUMENTOS E 
PUBLICAÇÕES). Ver procedimento detalhado na Instrução Normativa Conjunta 02/2009, disponível em 
www.diex.furg.br em Documentos e Publicações. 
 
No caso de  ações de extensão que possuam plano de trabalho (financiamento), o mesmo será minuciosamente 
conferido pela PROEXC e, se houver necessidade de alguma alteração/correção, será emitido um parecer pelo 
sistema SIGProj, que ficará disponível para o coordenador, bem como devolvido o Processo Administrativo ao 
Coordenador com as alterações/correções a serem feitas. 
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22) REPLICANDO UMA AÇÃO DE EXTENSÃO 
Se houver a necessidade de replicar a ação de extensão (copiá-la novamente para gerar uma nova 
ação de extensão), devem ser seguidos os seguintes passos: 
a) Entrar no SIGProj (http://sigproj.mec.gov.br);  
b) Ir em “Minhas Propostas Submetidas”; 
c) Ver qual  ação de extensão quer replicar e clicar nela;  
d) Procurar nos ícones no canto inferior direito da janela que vai abrir a opção REPLICAR; 
e) Fechar a janela  
f) Ir em “Minhas Propostas em Elaboração”; 
g) Localizar a ação que foi replicada e fazer as correções necessárias. 
 
DETALHE: não esquecer de corrigir o título quando fizer a replicação para que não fique no mesmo a 
indicação “cópia 20-05-2010”. 
 
IDEAL: Verificar todos os dados da nova ação de extensão e modificar/corrigir o que for necessário. 
 
 
 
23) LIBERANDO A AÇÃO DE EXTENSÃO PARA EDIÇÃO:  
Quando o administrador  do SIGProj libera uma ação de extensão para edição, essa ação sai da opção 
“Minhas Propostas Submetidas” e vai para “Minhas Propostas em Elaboração”. 
 
IMPORTANTE: Depois de realizadas todas as correções/alterações o Coordenador SALVA a ação mas 
NÃO SUBMETE, porque ela já foi submetida, está apenas liberada para edição. Deve informar o 
administrador do SIGProj, via e-mail (proexc.projetos@furg.com) que as alterações foram concluídas. 
 
  
 
 
24) REGISTRO DOS CERTIFICADOS DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
É o Serviço de Apoio às Ações de Extensão – SAAE, PROEXC, que registra os certificados das ações de 
extensão.  
 
Para normatizar esse registro existe a Instrução Normativa 04/2010 PROEXC, disponível em 
www.diex.furg.br em Documentos e Publicações. 
 
Somente serão registrados os certificados de ações de extensão que estão cadastradas no SIGProj 
com a classificação de “Ação recomendada  - EM ANDAMENTO – NORMAL”. 
 
 
 
 
 
25) CONCLUINDO A AÇÃO DE EXTENSÃO - RELATÓRIO 
a) Entrar no SIGProj (http://sigproj.mec.gov.br); 
b) Ir em “Minhas Propostas Submetidas”;  
c) Localizar a ação sobre a qual se quer fazer o relatório; 
d) Clicar sobre essa ação e, na janela que abrir, localizar nos ícones no canto inferior direito a opção 
RELATÓRIO; 
e) Escolher se é relatório parcial ou final e preencher os dados; 
f) Imprimir uma cópia quando concluir (NÃO SUBMETER AINDA); 
g) Encaminhar para o conselho da unidade geral/de origem para aprovação;  
h) Sendo aprovado o relatório, solicitar via original da ata de aprovação devidamente assinada; 
i) Retornar ao relatório no SIGProj e SUBMETER o relatório; 
j) Depois de submeter, enviar a ata de aprovação para a PROEXC, via protocolo. 
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A PROEXC, recebendo a documentação (ata de aprovação), dá nova classificação no sistema:   
 
“Ação recomendada  - CONCLUÍDA – COM RELATÓRIO FINAL” ou, dependendo do caso:  
 
 “Ação recomendada  - CONCLUÍDA – COM RELATÓRIO PARCIAL” , e é encaminhado um e-mail 
para o Coordenador da ação e para sua Unidade Geral/Educ. informando que a ação de extensão foi 
concluída. 
 

 
 
26) AÇÃO DE EXTENSÃO CONCLUÍDA 
Será considerada ação de extensão concluída a ação cujo coordenador encaminhou para a PROEXC  a 
carta de aprovação da ação de extensão e ata de aprovação do relatório, até o dia 10/12/2011, 
conforme Edital PROEXC/FURG 02/2011. 
 
 
 
 
 
SERVIÇO DE APOIO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO - SAAE 
Quaisquer dúvidas que surgirem em qualquer momento do percurso descrito acima, entrar em contato 
com o Serviço de Apoio às Ações de Extensão através dos seguintes meios e tratar com  Everli: 
proexc.projetos@furg.br  
proexc.projetos@gmail.com 
Tel: 3233 6931 
 
 
 
 
 


