
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADOS JUNTO À
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

 A certificação de ações extensionistas junto a esta coordenação deve obedecer
alguns trâmites estabelecidos pelas normativas institucionais.

Primeiramente,  é  preciso  que  a  ação  (projeto,  evento,  curso  e  etc.)  esteja
registrada devidamente nos sistemas da Instituição, via plataforma SUAP ou SEI;

É Importante que a referida ação tenha um caráter de extensão, isto é, propostas
que sejam executadas com a participação da comunidade externa ao IFBA-Santo
Amaro, considerando a perspectiva norteadora do conceito de extensão, prevista
nos  documentos  oficias,  especialmente  o Regimento  Geral  da  Resolução 26 do
CONSUP de 27/06/2013, Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais (2008) e
normativas  estabelecidas  pelo  Fórum  de  Extensão  da  Rede  de  Educação
Profissional, Científica e Tecnológica FORPROEXT (2012).

Após essa constatação e execução da ação, o procedimento para solicitação de
certificados segue o seguinte caminho:

-  Emissão  de  um relatório  detalhado,  apontando  a  execução  de  toda  ação,
informando sobre os momentos, desafios e limitações enfrentados – com as devidas
justificativas  -,  metas  e  objetivos  alcançados,  aprendizados,  participação  da
comunidade  e  equipe  executora,  bem  como  outras  informações  a  respeito  do
projeto durante sua execução. Fundamental esclarecer o fim do ciclo, isto é, da
proposta.  Obs.  Não  há  modelo  de  relatório,  apenas  um  texto  com  essas
informações;

-  Preenchimento  do  “formulário  de  emissão  de  certificados”,  com  as
informações pertinentes a esse pleito, encontrado na página da extensão do site do
campus; 

-  Registros  Fotográficos  dos  momentos;  Obs.  formato  JPEG e  quantidades
livres;

- Materiais Gráficos de divulgação e da execução (cards, cartazes, fôlderes e
etc.) - se houver;



- Listas de Presenças dos momentos devidamente assinadas pelos participantes
e equipe executora;

- Notas fiscais de gastos, quando houver;

-  Outros  documentos  ou  materiais  que  sejam passíveis  de  comprovação  da
execução da ação de extensão.

Após  esses  passos,  encaminhar  à  coordenação  de  Extensão,  pelo  mesmo
sistema a qual a proposta foi registrada, isto é, SUAP (no espaço destinado) ou SEI
(no mesmo processo de registro).

Demais dúvidas,  entrar  em contato com a Coordenação de Extensão,  via e-
mail: extensao-samaro@ifba.edu.br.

Atenciosamente

Coordenação de Extensão - Campus Santo Amaro
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