
 

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 

 

TUTORIAL SUAP 

Como submeter um projeto de extensão? 

 

1- Acesse o SUAP através do endereço: www.suap.ifba.edu.br 

2- Faça o login utilizando o seu SIAPE e senha  

Observação: caso seja o seu primeiro acesso, utilize a senha ifba.número 

do seu CPF e, no primeiro acesso, realize a troca. 

 

 

3- No menu lateral esquerdo, clique no módulo EXTENSÃO 

4- Em seguida, clique em Propostas > Submeter propostas 

http://www.suap.ifba.edu.br/


 

 

5- Você verá todos os editais de extensão que estão com inscrições abertas.  

6- Identifique o Edital que deseja submeter a proposta, faça o download do 

arquivo e realize a leitura completa; 

7- Observe os anexos obrigatórios para a submissão e realize o download 

dos arquivos; 

8- Em seguida, clique em Adicionar Projeto 

 

 

 

9- Preencha todos os campos obrigatórios com os dados da proposta e, 

em seguida, a discriminação da proposta. 



 

 

 

10 - Ao final do preenchimento completo, clique em SALVAR 

 

 

 

11 - O seu projeto foi cadastrado com sucesso na plataforma, porém, é 

preciso dar continuidade ao preenchimento das outras abas disponíveis. 



 

 

12 - Clique na aba Caracterização dos Beneficiários 

13 - Em seguida, clique no botão Adicionar caracterização dos 

beneficiários 

 

 

14 - Preencha o campo Tipo de Beneficiário e a Quantidade prevista 

de pessoas a atender e clique em SALVAR 

Observação: caso o seu projeto tenha mais de um tipo de beneficiário, 

repita a operação até contemplar todos os beneficiários do projeto. 

Lembrete: projetos que contemplem apenas o público interno do 

Instituto não são considerados projetos de extensão!  

 

15- Clique na aba Equipe 



Observação: o próprio SUAP já identifica o seu usuário como 

coordenador(a) da proposta, no entanto, essa coordenação pode ser 

substituída por outro(a) servidor(a) que compõe a equipe. Para isso, basta 

clicar em Substituir Coordenador. 

 

 

 

16 - Nessa tela, você pode visualizar e/ou editar as informações referentes 

ao seu cadastro clicando nas opções disponíveis em Ações 

 

17 - Você deve cadastrar toda a equipe que compõe o projeto clicando nas 

opções Adicionar Aluno; Adicionar Servidor; Adicionar Colaborador 

Externo ou Adicionar Aluno Não Matriculado e no botão SALVAR 

Observação: no caso de colaborador externo e aluno não matriculado é 

necessário clicar, inicialmente, em Cadastrar colaborador externo ou 

cadastrar aluno não matriculado e somente após o cadastro, clicar em 

Adicionar colaborador externo ou Adicionar aluno não matriculado. 

 



 

 

 

 

18 - Após o cadastro de toda equipe, clique na aba Metas/Atividades 

Este é o espaço onde você irá descrever todas as metas que o seu projeto 

pretende alcançar e as atividades planejadas para a execução daquela(s) 

meta(s). 

Ou seja, nesse espaço você deve escrever tudo que seu projeto pretende 

entregar, com prazos definidos e componentes da equipe envolvida. 

19 - Clique no botão Adicionar meta 

20 - Preencha os campos Ordem (de execução da meta), Descrição e 

clique em SALVAR 

 

 



 

 

21 - Você precisa adicionar, no mínimo, uma atividade para cada meta. 

Para isso, clique em Adicionar Atividade 

22 - Preencha todos os campos obrigatórios e marque quem são os 

componentes da equipe que irão executar aquela atividade. 

 

 



23 - Clique em Salvar e repita esta operação para todas as 

metas/atividades do seu projeto. 

 

Observe que, após cadastrar todas as metas/atividades e designar os 

responsáveis e integrantes para cada uma, o SUAP cria de forma 

automática o plano de trabalho de cada integrante. 

Você pode observar este plano de trabalho retornando na aba Equipe, e 

clicando ao lado direito no nome de cada integrante no botão Ver Plano 

de Trabalho. 

 

 

 

Caso o seu projeto tenha algum tipo de apoio financeiro, você deve 

preencher as abas Plano de Aplicação e Plano de Desembolso. 

 

24 - Clique na aba Plano de Aplicação 

25 - Observe qual o valor total de financiamento por projeto e quais são os 

elementos de despesa disponíveis para utilização nos projetos 

26 - Em seguida, clique em Adicionar Memória de Cálculo 

 



 

 

[Exemplo de preenchimento] 

 

 

27 - Preencha os itens da memória de cálculo e clique em Salvar. Repita 

a operação quantas vezes forem necessárias para que você descreva todos 

os itens que envolvam aplicação financeira. 

Exemplo: pagamento de bolsas para estudantes; aquisição de material de 

consumo; diárias e passagens; equipamentos, entre outros, desde que 

esteja(m) autorizado(s) em Edital. 

 

 

[Exemplo de preenchimento] 



 

 

Ao retornar para a aba Plano de Aplicação, observe que o SUAP 

preencheu de forma automática os valores planejados e o saldo restante.  

 

 

 



 

 

28 - Em seguida, clique na aba Plano de Desembolso e depois em 

Adicionar Item 

Neste espaço, você deverá informar qual será a forma de desembolso do 

recurso cadastrado na aba Plano de Aplicação 

 

[Exemplo de preenchimento] 

 

 

Ao retornar para a aba Plano de Desembolso, estarão listados todos os 

desembolsos cadastrados e disponíveis para execução. 



 

 

Ao retornar para a aba Plano de Aplicação, observe que o SUAP 

preencheu de forma automática o valor distribuído no planejamento 

financeiro. 

 

Nesse caso, o ideal é que o valor planejado seja o mesmo do valor 

distribuído para garantir que não restou nenhum item sem plano de 

desembolso. 

 

 

 



29 - Por fim, clique na aba Anexos e em seguida, no botão Adicionar 

Anexos 

Se certifique de todos os anexos obrigatórios para aquele Edital e realize o 

download dos arquivos especificando sua descrição. 

 

30 - Clique em Salvar e repita a operação até finalizar o cadastro de todos 

os anexos que deseja. 

 

Observação: salvar o anexo não garante a integridade do conteúdo dos 

arquivos em PDF. Por isso, antes de enviar definitivamente o projeto, 

certifique-se de que todos os arquivos estão abrindo corretamente.  

 

31 - O seu projeto estará com o status Em edição. Caso ainda não queira 

enviar, você pode sair do sistema e, ao retornar, clique no menu lateral > 

EXTENSÃO > Propostas > Minhas Propostas 

 

 

 



32 - Revise o seu projeto antes de enviar e, após confirmar todas as 

informações cadastradas, clique em Enviar Proposta 

Lembrete: Fique atento(a) ao prazo final para submissão! Caso as 

inscrições já estejam encerradas, não será possível enviar o projeto para 

aquele Edital. 

 

 

 

33 - Projeto enviado com sucesso. Agora é só acompanhar as próximas 

fases do Edital. 

 

Considerando que o módulo SUAP-Extensão encontra-se em fase de 

desenvolvimento e adaptação à realidade do IFBA, falhas podem ocorrer.  

Sendo assim, qualquer impedimento, erro ou dificuldade de acesso deve 

ser reportado através da Central de Serviços do próprio SUAP. 



 

1 - No menu lateral esquerdo, clique em Central de Serviços > Abrir 

Chamado > Tecnologia da Informação 

2 - Selecione a aba SUAP > [SUAP] Módulo Extensão 

 

 

 

 

 


