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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. Selecionar Edital 01/2022 - Edital para submissão de propostas de ações extensionistas na
modalidade de Fluxo Contínuo, voltadas para a promoção do desenvolvimento educacional, social,
cultural, científico e tecnológico da Bahia. 

                                 Inscrições até 10/11/2022.

                                 Execução até 10/02/2023.

                                 Conclusão até 10/02/2023. 
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https://portal.ifba.edu.br/proex/editais/editais-pdfs/2021/EDITALN022021PROEXIFBAFLUXOCONTNUO.pdf


Selecionar Campus
Definir Título da Proposta
Definir Início e Térmico da Execução. 

Selecionar Eixo Tecnológico
Se o Coordenador do projeto for receber bolsa, assinalar a opção correspondente. 

Caso o projeto possua cunho social, assinar a opção correspondente.

Selecionar Área do Conhecimento, Área Temática e Tema.

Definir Modalidade da Proposta. Caso seja Evento ou Curso, selecionar Tipo.

Selecionar opção de Financiamento (exceto se houver algum tipo de financiamento para a
proposta). 

5. Preenchimento da Proposta no SUAP
5.1 Dados da Proposta

Edital
01/2022
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Projeto - conjunto de atividades processuais contínuas, de caráter educacional, social,
cultural, científico ou tecnológico com objetivo específico e prazo determinado (no mínimo,

dois 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 abertos à comunidade sem carga horária pré-

estabelecida podendo apresentar características diversificadas em termo de preparação
para o exercício profissional de algumas ocupações básicas no mundo do trabalho ou
relacionados ao exercício pessoal de atividades geradoras de emprego e renda. 

Cursos FIC - 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.

Modalidades

Edital
01/2022

5°



Atender público externo.

Contemplar uma das áreas temáticas - Anexo II.
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 - Anexo III.
Termo Extensionista de Servidor - Anexo IV.

Anuência da carga horária destinada à proposta para atividade de extensão pela chefia
imediata do servidor proponente - Anexo V. 

É obrigatória a participação de discente do IFBA na equipe executora - Anexos VI ou VII.
As propostas de ações de extensão devem se adequar ao conceito de extensão tecnológica
definido pelo FORPROEXT, especificado no item 1.5 do edital.

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.
 O edital permite propostas com apoio financeiro do campus e/ou fontes externas, mediante
parcerias com instituições públicas ou privadas.

Condições Necessárias

Condições Opcionais

Edital
01/2022

4°



Edital
01/2022

4°



Edital
01/2022

Resumo
Justificativa

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.1 Dados da Proposta
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Fundamentação Teórica
Objetivos Gerais

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.1 Dados da Proposta
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Metodologia
Acompanhamento e avaliação do projeto

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.1 Dados da Proposta
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Infraestrutura necessária - O uso da infraestrutura existente no campus deverá estar
detalhado na proposta.

Resultados esperados e disseminação dos resultados. 

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.1 Dados da Proposta
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Parcerias - Indicar caso haja algum parceiro e suas respectivas atividades relacionadas à
proposta. 

Formas de Divulgação do Projeto para Comunidades Externa e Interna do IFBA.

Referências.

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.1 Dados da Proposta
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Indicação do público-alvo e do número estimado de pessoas beneficiadas. 

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.2  Caracterização dos Beneficiários
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Adicionar servidores, alunos e colabores externos que sejam parte integrante da equipe
executora.

No caso de colaboradores externos, é necessário cadastrá-los antes de adicioná-lo à
proposta. 

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.3 Equipe
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Adicionar metas e as respectivas atividades relacionadas à proposta.

A proposta necessita de pelo menos 1 meta com uma atividade relacionada. 

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.4 Metas/Atividades
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Preencher caso a proposta possua financiamento. 

Preencher caso a proposta possua financiamento. 

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.5 Plano de Aplicação

5.6 Plano de Desembolso
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Adicionar Atestado de Adimplência do proponente preenchido e assinado (Anexo III).
Adicionar Termo  Extensionista de Servidor preenchido e assinado (Anexo IV).

Adicionar Declaração da Chefia Imediata do proponente preenchido e assinado (Anexo V).

Adicionar Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (Anexo VI ) ou Termo de Compromisso de
Discente Bolsista (Anexo VII) preenchido e assinado pelos alunos integrantes da equipe
executora.

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.7 Anexos

 



Adicionar Atestado de Adimplência do proponente preenchido e assinado (Anexo III).

Adicionar Termo de Compromisso de Extensionista Servidor do proponente preenchido e

assinado (Anexo IV).

Adicionar Declaração da Chefia Imediata do proponente preenchido e assinado (Anexo V).

Adicionar Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (Anexo VI ) ou Termo de Compromisso de

Discente Bolsista (Anexo VII) preenchido e assinado pelos alunos integrantes da equipe

executora.

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.7 Anexos
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Adicionar Atestado de Adimplência do proponente preenchido e assinado (Anexo III).

Adicionar Termo de Compromisso de Extensionista Servidor do proponente preenchido e

assinado (Anexo IV).

Adicionar Declaração da Chefia Imediata do proponente preenchido e assinado (Anexo V).

Adicionar Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (Anexo VI ) ou Termo de Compromisso de

Discente Bolsista (Anexo VII) preenchido e assinado pelos alunos integrantes da equipe

executora.

5. Preenchimento da Proposta no SUAP 

5.7 Anexos
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A Pró-Reitoria de Extensão do IFBA deverá ser mencionada em toda publicação e/ou

apresentação de resultados das atividades vinculadas à ação. Dessa forma, estes resultados

quando apresentados em eventos, cursos, comunicações, congressos, folders, pôsteres,

banners ou outras formas de mídia, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio da PROEX da

seguinte forma: “Apoio: IFBA/PROEX”.

Não é permitida submissão retroativa de propostas de extensão. Atenção para a data de

Início da Execução. 

A data de Início da Execução deve respeitar os prazos previstos em edital para as fases de

Pré-Avaliação e Avaliação da proposta. 

6. Observações Importantes

6.1 Gerais 
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O coordenador-proponente deverá selecionar, por meio de Chamada Pública, os discentes

que participarão da equipe executora, na condição de voluntário/bolsista.

A Chamada Pública deverá ser elaborada pelo coordenador da ação de extensão e divulgada

amplamente na instituição e na rede mundial de computadores.

O coordenador-proponente deverá selecionar os discentes com perfis e desempenhos

acadêmicos compatíveis com as atividades previstas para atuarem como voluntário ou

bolsistas.

Somente poderá participar do processo seletivo, o discente que estiver regularmente

matriculado nos cursos da instituição. 

O proponente-coordenador deve anexar no SUAP, até 05 (cinco) dias antes do início das

atividades, os documentos dos demais membros da equipe: Termo de Adesão ao Serviço

Voluntário (ANEXO VI), Termo de Compromisso de Discente Voluntário/ Bolsista (ANEXO

VII). 

Acompanhar a frequência dos discentes volutários/bolsistas e anexar, no SUAP,

mensalmente a Folha de Frequência do Voluntário (ANEXO VIII).

6. Observações Importantes

6.2 Discentes na Equipe Executora  
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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".

As propostas de extensão avaliadas como “ajustar” poderão ser reformuladas e

submetidas novamente para pré-avaliação pelo(a) Coordenador(a) de Extensão ou

equivalente de cada campus.

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

7. Fluxo de Aprovação da Proposta no SUAP
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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.

Para ser “selecionada”, a proposta deverá alcançar o quantitativo máximo de “SIM”. 

As propostas de extensão avaliadas nesta etapa como “ajustar” poderão ser reformuladas

e submetidas novamente para avaliação da Comissão Interna de Avaliação. 

Prazo - Até 10 dias úteis após Pré-Avaliação.

7. Fluxo de Aprovação da Proposta no SUAP
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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, as ações de

extensão do campus devem respeitar a fase do

Plano de Retomada em que o campus estiver

durante seu período de execução.

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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