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Não possui os campos necessários.

Dificulta acompanhamento da

execução.

Dificulta comunicação com

proponente.

Avaliação pela coordenação da

extensão. 

Facilidade de submissão para

proponente.

Facilidade de acompanhamento

pela coordenação.

Instituição da Comissão Interna de

Avaliação de Propostas de

Extensão

Limitações do SUAP

Coordenação do campus não tinha autonomia no
sistema.

Propostas submetidas, realizadas

sem aprovação.

Uso do SEI

Submissão de propostas de extensão via SEI.

Nova gestão da PROEX

Autonomia das coordenações dos campus no SUAP. 



SUAP
Passo�a�Passo�do�Procedimento
de�Submissão�de�Propostas�de
Extensão



Módulo
Extensão

O proponente deve realizar o login no SUAP.

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

1.

2.
1º



Submeter
Proposta

3. O proponente deverá selecionar um edital disponível e após a leitura e conhecimento do edital
bem como de seus anexos, selecionar a opção “Adicionar Projeto”. 
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Entendendo
os�Editais
Vigentes

4. Edital 01/2019 - Edital de Fluxo Contínuo para Propostas de Extensão Tecnológica no IFBA.

                                 Prorrogado Inscrições até 14/07/2021.

                                 Prorrogada Execução até 14/10/2021.

                                 Prorrogada Conclusão até 14/12/2021. 

5. Edital 01/2020 - Chamada Interna para Cadastramento no SUAP das Ações de Extensão     

 Estratégicas e Emergenciais para Ações de Enfrentamento e Difusão de Informações ao COVID-19. 

                                Inscrições de Projetos até 01/05/2020.

                                Inscrições de Proposta de outras natureza até 30/06/2020.
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Edital
01/2019

6. Cunho Social
7. ÁreaTemática4°



Projeto - conjunto de atividades processuais contínuas, de caráter educacional, social,
cultural, científico ou tecnológico com objetivo específico e prazo determinado (no mínimo,

três meses), podendo ser ou não vinculado a um programa.

Curso - ação pedagógica de caráter teórico e prático, presencial ou a distância, planejado
para atender às necessidades da sociedade, visando ao desenvolvimento, à atualização e
aperfeiçoamento de conhecimento, com critérios de avaliação definidos.

Cursos Livres  de Extensão - cursos com carga horária mínima de 8 horas e inferior a 40

horas.
Cursos com carga horária igual ou superior a 160 horas: Formação Inicial, e de no
mínimo 40 horas para Formação Continuada --> necessário submissão ao CONSEPE do
PPC do curso. 

Evento - acontecimento programado, podendo ser de natureza cultural, artístico, esportivo,

educacional, científico ou tecnológico, que reúne pessoas com objetivos e motivações
definidas e que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela
específica e predominantemente externa. As propostas devem estar em conformidade com o
ANEXO I.

8. Modalidades

Edital
01/2019
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Edital
01/2019
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Atender público externo.

Contemplar uma das áreas temáticas.
Ser servidor efetivo ou substituto. No caso de substituto, o período do seu contrato precisa
ser compatível com o prazo de execução da proposta.

Adimplência com a Coordenação de Extensão do Campus - respectivo anexo.

A chefia imediata dos servidores docente e técnico-administrativo dará anuência da carga
horária destinada à proposta para atividade de extensão - respectivo anexo. 

Envolver alunos na proposta - Inclusão do respectivo anexo. 

Docentes e técnico-administrativos aposentados do IFBA, professores substitutos,
colaboradores e voluntários podem participar da equipe de execução de qualquer ação de
extensão, como membro.

Existência de Recursos Financeiros para a proposta --> não há recurso próprio do Edital.

9.   Condições Necessáarias

10. Condições Opcionais

Edital
01/2019
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Edital

01/2019

11. Preenchimento da Proposta no SUAP
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Edital
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11. Preenchimento da Proposta no SUAP
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Pré - Avaliação 

Feita pela Coordenação de Extensão - irá avaliar se os anexos foram inseridos, se o

objetivo do projeto está de acordo com o Edital, área temática, se os prazos estão

condizentes com o que consta no edital, infraestrutura necessária, etc.

Parecer pode ser "Selecionada" ou "Ajustar".

Prazo - Até 05 dias úteis após o envio da proposta no SUAP.

Avaliação 

Coordenação de Extensão encaminha pelo próprio SUAP a proposta para um membro da

Comissão de Avaliação Interna de Propostas de Execução de acordo com área temática.

Membro irá avaliar clareza da proposta, impacto da ação, desenvolvimento do IFBA, etc. 

Prazo - Até 10 dias úteis após Pré-Avaliação.

12. Fluxo de Aprovação da Proposta no SUAP

 

Edital

01/2019
4°



Metas/Atividades

Coordenador do Projeto registra execução.

Coordenação de Extensão monitora aprovando a Execução.

13. Executando Projeto no SUAPEdital

01/2019
4°



Fotos

Coordenador do Projeto inclui fotos para registro da execução.

Prestação de Contas - caso haja recurso financeiro envolvido. 

13. Executando Projeto no SUAPEdital

01/2019
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Conclusão

Coordenador Edita/Registra Conclusão da Proposta. 

13. Concluindo o Projeto no SUAPEdital

01/2019
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Conclusão

Coordenador registra Lições Aprendidas - essa ação pode ser feita ao longo da execução

da proposta de extensão. 

13. Concluindo o Projeto no SUAPEdital

01/2019
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Relatório

Gerado automaticamente pelo SUAP ao longo da execução. 

13. Concluindo o Projeto no SUAPEdital
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Relatório

Gerado automaticamente pelo SUAP ao longo da execução. 

13. Concluindo o Projeto no SUAPEdital

01/2019
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Infraestrutura e Comunicação

Quando o proponente informa a infraestrutura

necessária e as formas de divulgaçaõ desejadas, a

Coordenação de Extensão é o responsável por

viabilizar diretamente com os setores

(Comunicação, DIREN, DAP, etc) ou estabelecer o

canal de comunicação direto com esses setores

para o bom andamento da proposta de extensão.

Prazos

Os prazos do edital precisam ser cumpridos por

todas as partes para o bom andamento da

proposta de extensão.

Pandemia da COVID-19

Durante a pandemia da COVID-19, enquando

estiver vigente a resolução n°7 do CONSUP,

propostas de extensão podem ser submetidas e

executadas desde que de maneira não presencial.

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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Obrigada!
Dúvidas?


