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1- Os certificados das equipes dos projetos de
extensão registrados no SUAP ficarão disponíveis na
aba “Equipe” no momento da finalização do projeto no
sistema. A autenticação digital é feita pelo próprio
SUAP;

PASSO A PASSO DE COMO SOLICITAR
A EMISSÃO DO CERTIFICADO.



2- Os certificados fornecidos aos participantes de cursos e
eventos de extensão, cadastrados no SUAP, devem ser
solicitados a equipe da coordenação de extensão via e-mail
cae-direc.ssa@ifba.edu.br ou via SEI para a unidade CAE-
DIREC.SSA, além de preencher o formulário com os dados
dos certificados a serem confeccionados:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnW
2btxgolSTukPGMvd0IzAAHtDtSekvrhtPAFLPPel0v

npw/viewform

mailto:cae-direc.ssa@ifba.edu.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnW2btxgolSTukPGMvd0IzAAHtDtSekvrhtPAFLPPel0vnpw/viewform


3- As solicitações de assinatura de certificados de
curso ou eventos de extensão que sejam fora do
padrão do certificado da DIREC necessitam ser
enviados juntamente com o novo modelo de
certificado para que seja previamente aprovado pela
DIREC através dos e-mails

cae-direc.ssa@ifba.edu.br 

 

Caso preferir pode enviar através do SEI para a 
unidade DIREC.SSA e CAE-DIREC.SSA; 

Certificado padrão emitido pela DIREC

direc_campusssa@ifba.edu.br

mailto:cae-direc.ssa@ifba.edu.br
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4- A Diretoria de Extensão não se responsabiliza pela
confecção de certificados fora do padrão já utilizado
pelo setor;

5- Caso o proponente necessite de certificados
impressos deve solicitar a DIREC pelo e-mail 

para que verifique juntamente ao DEPAD/Gráfica a
viabilidade do número de impressões.

cae-direc.ssa@ifba.edu.br 
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