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FLUXO
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Coordenador�Proponente

Equipe�Executora�(Servidores,�Alunos,�Colaboradores�Externos)

Chefia�Imediata

Coordenação�de�Extensão

Comissão�Interna�de�Avaliação�de�Propostas�de�Extensão

Setor�de�Comunicação�Social

Atores Envolvidos

Diretor�Geral�do�Campus













Chamada�Pública



Validação�Formulário�Online�-�Coordenador�Proponente

Elaboração�Formulário�Online�-�COEX

Elaboração�de�material�e�Divulgação�-�Setor�de�Comunicação�Social

Envio�de�Planilha�de�Inscritos�para�Coordenador�Proponente�-�COEX

Seleção�alunos�e�informação�para�COEX�-�Coordenador�proponente

Divulgação�Resultado�no�site�-��Setor�de�Comunicação�Social

Chamada Pública

Termo�de�Adesão�ao�Serviço�Voluntário�assinado�por�todas�as�partes�e
anexado�no�SUAP�-�Coordenador�proponente



Declarações�
Equipe�Executora



Disponível�no�SUAP�após�conclusão�da�proposta�na�aba
"Equipe".

Declarações Equipe Executora



Certificados



COEX�enviará�modelo�de�planilha�para�preenchimento�do
Coordenador�proponente.

Coordenador�proponente�deve�enviar�e-mail�para�COEX�informando
necessidade�de�geração�de�certificados.

Coordenador�proponente�envia�planilha�preenchida�para�COEX.

COEX�emite�os�certificados,�disponibiliza�no�site�do�campus�e�informa
por�e-mail�ao�Coordenador�proponente.

Atualmente�com�emissão�de�certificados�pelo�SUAP,�os�participantes,�palestrantes,
etc�já�recebem�os�certificados�diretamente�em�seus�e-mails.

Os�certificados�são�autenticados�digitalmente�pelo�SUAP.

Certificados



EDITAL�02/2021
PONTOS�DE�ATENÇÃO



Data�de
Submissão�de
Propostas

Data�de
Execução�de
Propostas

Data�de
Conclusão�de
Propostas

16 de março de 2021 a 16 de agosto de 2021.

até 16 de novembro de 2021.

até 16 de dezembro de 2021 (já validada pela

COEX).



Obrigatória
participação
discente�

Infraestrutura

Cursos�FIC

Alunos selecionados via Chamada Pública para

atuar na equipe executora da proposta. 

O uso da infraestrutura existente no campus

deverá estar detalhado na proposta

Formação Inicial: CH >= 160 horas 

Formação Continuada: CH >= 40 horas 

         precisam de PPC aprovado no CONSEPE.

PROEX
As publicações e/ou quaisquer outros meios de

divulgação dos trabalhos realizados e de seus

resultados deverão mencionar o apoio do

IFBA/PROEX.



SUAP
TUTORIAIS



SUBMISSÃO
PROPOSTAS�NO�SUAP



SUBMISSÃO
PROPOSTAS�NO�SUAP



SUBMISSÃO
PROPOSTAS�NO�SUAP



SUBMISSÃO
PROPOSTAS�NO�SUAP



ERROS�MAIS
COMUNS



Data�de�Início
da�Proposta

Data�Final�da
Proposta

Anexos

Não podem ser submetidas datas de propostas retroativas ou

com prazo insuficiente para que o fluxo de submissão de

propostas ocorra. 

Data Final além da data limite para Execução no Edital.

Atenção ao preenchimento das Metas/Atividades (não pode

haver execução após data limite estabelecida no Edital).

Propostas sem os Anexos do Edital ou com preenchimento

errado. 

Usar modelo do Edital. 

Anexos podem ser assinados via SEI desde que o modelo seja o

do Edital. 

Colocar Termo de Adesão ao Serviço Voluntário até 5 dias

antes do início da proposta. 



Comunicação�e
infraestrutura

Pandemia�da
COVID-19

Prazos

COEX é a 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.

Durante a pandemia da COVID-19, enquanto estiver vigente a

resolução n°7 do CONSUP, propostas de extensão podem ser

submetidas e executadas desde que de maneira não presencial.

Essa informação precisa constar na proposta.

Os prazos do edital e dos setores precisam ser cumpridos por

todas as partes para o bom andamento da proposta de

extensão.



COEX

copex.cam@ifba.edu.br


