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Módulo
Extensão

O proponente deve realizar o login no SUAP.

O proponente deverá ir ao menu “Extensão” na opção “Propostas” → “Minhas Propostas”. 

1.

2.
1º



Execucação
da�Proposta

3. O proponente deverá selecionar a proposta que deseja registrar execução. A proposta estará com

a situação "Em execução" (indicado em Vermelho)

4. Clique no Título da proposta para acessá-la em sua íntegra (indicado em Azul).  

2º



5. Caso deseje alterar o período de sua proposta de extensão, clique em "Editar Proposta" na aba

"Dados da Proposta".

Alteração�de
Datas

2º



6.  Caso o projeto possua ou tenha passado a possuir cunho social, assinale a opção "Possui Cunho

Social". Caso contrário, deixe a opção sem assinalar. 

7. Preencha com as notas datas de "Início da Execução" e Término da Execucação". 

8. Preencha o campo "Justificativa da Alteração de Datas", explicando o(s) motivo(s) para a alteração

solicitada. 

9. Clique em "Salvar".

Alteração�de
Datas

2º



10. Caso deseje adicionar "Caracterização de Beneficiários", clique na opção "Adicionar

Caracterização dos Beneficiários". 

Adicionar
Caracterização
de�Beneficiários

2º



11. Selecione o "Tipo de Beneficiário" a ser adicionado e informe a "Quantidade Prevista de Pessoas

a Atender". Repita o processo para adicionar quantos tipos de Beneficiário sejam necessários. 

Obs: O registro dos Beneficários atendidos é feito na Conclusão da Proposta.

Adicionar
Caracterização
de�Beneficiários

2º



12. Adicione membros da "Equipe" da mesma forma que foram incluídos os membros quando foi

realizada a submissão da proposta. 

Alteração
Equipe
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13. Para adicionar Meta e/ou Atividade, clique na opção deseja "Adicionar Meta" e/ou "Adicionar

Atividade" e proceda de forma similar quando foi realizada a submissão da proposta. 

Metas/
Atividades

2º



14. Para realizar o registro da execução, clique em "Registrar Execução". 

Obs: O ideal é que o registro da execução seja feito à medida que a proposta esteja sendo executade
não apenas no final. 

Metas/
Atividades

2º



15. Preencha o "Indicadores Qualitativos" selecionando entre "Atendido", "Atendido Parcialmente" e
"Não Atendido". 

16. Preencha os campos "Quantidade", "Início da Execução", "Fim da Execução" e "Descrição da
Atividadade Realizada".

17. Clique em "Salvar". Repita o processo para cada atividade de cada meta que deseje realizar o
registro. 

Metas/
Atividades

2º



18. Na aba "Fotos", clique em "Adicionar Fotos" para anexar fotos da execução da sua proposta
de extensão.  

Fotos2°



19. Faça uma descrição da imagem no campo "Legenda" e selecione a imagem desejada em
"Imagem". Clique em "Salvar".  

Fotos2°



20. Clique na opção "Registrar/ Editar Conclusão.Conclusão2°



21. Preencha o campo "Resultados Alcançados".

22. Altere o campo "Disseminação dos Resultados" caso deseje. O SUAP automaticamente apresenta
esse campo preenchido com as informações da submissão da proposta.

23. Preencha o campo "Observação" caso deseje. Clique em "Salvar".

Conclusão2º



24. Clique na opção "Adicionar Lições Aprendidas". 

Lições
Aprendidas

2°



25. Escolha a "Área" que deseja cadastra a Lição Aprendida. 

26. No campo "Descrição" descreva a Lição Aprendida a ser registrada. Clique em Salvar

Lições
Aprendidas

2º



27. Aguarde o Monitor do Projeto avaliare aprovar os registros realizados na aba Metas/Atividades.
Algum ajuste pode ser solicitado nessa etapa.  

28. Após a aprovação dos registros pelo Monitor do Projeto, preencha a aba "Caracterização dos
Beneficiários" informando os campos "Quantidade de Pessoas Atendidas" por público-alvo e
"Descrição do Público-Alvo".

Processo�de
Conclusão
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29. Após a aprovação dos registros pelo Monitor do Projeto, clique em "Concluir" e a proposta
estará finaizada no SUAP. 

Processo�de
Conclusão

3°



30. Caso deseje emitir Relatório sobre a proposta executada, clique em "Visualizar" quando o projeto

estiver finalizado, selecione o tipo de relatório desejado (Relatório Detalhado,Relatório Consolidado,

Relatório de Prestação de Contas).

Relatório4°



31. Após a proposta concluída, clique na aba "Equipe" e emita Declaração de Orientação do

Proponente e Certificado de Participação de cada membro da equipe executora.

Certificado/
Declaração
Equipe

5°



Nome Completo (informação obrigatória)

CPF no formato XXX.XXX.XXX-XX (informação obrigatória)

E-mail (institucional ou Gmail) (informação obrigatória)

Função na proposta (Participante, Apresentador, Mediador, Palestrante, Ministrante,

Intérprete de LIBRAS,  etc) (informação obrigatória)

Caso necessário, deve-se indicar o Título do Trabalho, Tipo (palestra, mesa-redonda,

apresentação oral, oficina, etc.) e Carga Horária. Caso não sejam informados, esses campos

não serão explicitados no Certificado emitido pela Coordenação de Extensão. 

31. Diversas ações de extensão necessitam de emissão de certificados para além da equipe executora

da proposta. Nesses casos, após a conclusão da proposta, o Proponente deverá enviar uma planilha

para a Coordenação de Extensão do campus (copex.cam@ifba.edu.br) e a Coordenação de Extensão

terá um prazo de até 30 dias para a emissão dos certificados e disponibilização no site do campus.

32. Para cada certificado, o Proponente deverá informar para cada participante:

Obs: O modelo de planilha pode ser solicitado à COEX por e-mail (copex.cam@ifba.edu.br).

Certificados6°



Alteração de Proposta

Você pode alterar um campo da proposta sem

precisar alterar outros. Por exemplo, alterar datas

sem modificar caracterização dos benefícários. 

Prazos

O prazo da Coordenação de Extensão para

emissão de certificados será 30 dias após o envio

da planilha pelo Proponentes. 

Certificados

Só serão emitidos certificados pela COEX de

propostas de extensão adequamente concluídas

no SUAP. 

Atualizações SUAP

A PROEX tem executado diversas atualizações no

SUAP de modo a permitir maior autonomia das

Coordenações nos módulos.

Dúvidas

Entrar em contato com a Coordenação de

Extensão: copex.cam@ifba.edu.br.
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