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1- Registrar na aba “Metas/Atividades” o cumprimento
das atividades planejadas mensalmente. Essas
informações devem ser alimentadas na sessão
“Observações”;

ETAPA 1:
APÓS APROVADO, DURANTE A EXECUÇÃO

DO PROJETO, O PROPONENTE DEVE:



2- Registros de foto e outros documentos nas abas
“Foto” e “Anexos” para comprovação dos resultado e
atividades do projeto no Suap;



3- Controle de frequência/ carga horária para equipe
e para os beneficiários registrando na aba “Anexos”;



4-Caso o projeto tenha previsão orçamentária o(a)
coordenador(a) do projeto deve registrar nas abas
“Plano de desembolso” e “Gerenciar Gastos” cada um
dos gastos realizados na medida em que são
efetuados.



PRESTAÇÃO DE CONTAS:
1- Na aba “Plano de Desembolso” o coordenador do
projeto deve fazer as comprovação dos gastos do
projeto a medida que esses valores forem sendo
executados. Na aba “Plano de Desembolso” devem ser
incluídos todos os itens previstos na aba “Plano de
Aplicação” item “Memória de Cálculo”. 



2- Em "Plano de Desembolso" -> "Gerenciar Gastos"
deve-se descrever o serviço executado e anexar as 3
cotações de orçamento e a nota fiscal do serviço. 



OBSERVAÇÕES
Recomenda-se que as notas fiscais bem como as três
cotações também sejam enviadas via Sistema SEI para
o setor financeiro (unidade DOF.SSA) para registro e
comprovação dos gastos e para a Coordenação de
Extensão (Unidade CAE-DIREC.SSA) para fim de
acompanhamento e monitoramento da prestação de
contas

Cabe a DIREC através do monitor do projeto
acompanhar as atividades e realizar o monitoramento e
validação das ações através do SUAP.



ETAPA 2: 
APÓS EXECUÇÃO DO PROJETO, O

PROPONENTE DEVE:
1- Na etapa da finalização do projeto o coordenador
deve dedicar o último mês, antes de finalizar o edital,
para realização do relatório informando na aba
"Conclusão" os resultados alcançados, relatar como se
deu ou dará a divulgação dos resultados alcançados
por meio de apresentação de congressos ou
publicações de artigos científicos, por exemplo, inserir
observações caso sejam relevantes;



2- O coordenador do projeto ainda deve alimentar a
aba “Lições Aprendidas” a fim de fazer um relatório
geral do projeto sobre os pontos mais relevantes que
foram enfrentados e aprendidos no decorrer da
execução do projeto.



3- O projeto será finalizado após solucionados os
requerimentos da aba “Pendências”. Cabe ao
coordenador(a) verificar (se for o caso) se todos os
gastos foram registrados e validados ao longo da
execução do projeto e se há alguma aba relativo à
execução do projeto para prestar conta. 



4- Após a finalização do projeto, o monitor(a) deve
emitir o parecer final sobre o projeto executado e
enviar. O projeto então passará ao status de concluído.



À medida que se registram no SUAP as atividades e
despesas efetuadas, o sistema gera relatórios parciais,
transformando-os em um relatório final após a
finalização do projeto. Ao entrar no projeto na aba
“Dados da Proposta”, tais relatórios podem ser
visualizados ao clicar no botão “Visualizar”.

ETAPA 3: 
RELATÓRIO E CERTIFICAÇÃO



Após a finalização do projeto no sistema, o SUAP gera
automaticamente os certificados dos participantes. Se
o membro participou da equipe até o final do projeto, o
sistema reconhece o período de participação até a
data de encerramento do projeto que consta no SUAP.
Os certificados podem ser verificados e baixados na
aba “Equipe” do projeto.


