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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

Memorando nº 14/2020/UFPR/R/PROEC/COEX/SEPLAG

Ao(À) Sr(a). Diretor/Diretora de Setor

  

Assunto: Período para submissão de relatórios de a�vidades extensionistas.

  

Prezada Diretora e Prezado Diretor de Setor,

 

Solicitamos a gen�leza de informarem ao corpo docente e técnico dos diversos cursos sobre a necessidade
de preenchimento do relatório anual de a�vidades de Extensão.

Informamos que o período de submissão do relatório anual de projetos e programas de extensão
será de 01/12/20 a 10/01/2021. 

  A submissão de relatório final de projetos, programas, cursos, eventos e prestação de serviço extensionista deve ser feita assim que
encerrar a atividade. 

Os relatórios devem ser preenchidos e subme�dos pelo sistema SIGA. E por ser um sistema novo na
extensão, orientamos que faça o relatório com antecedência, a fim de dar tempo de se familiarizar com a
nova interface e novas informações.

Para orientar sobre o processo de avaliação da extensão e sobre o preenchimento/submissão de
relatórios, encaminhamos os seguintes documentos anexos:

 3140415: Resumo sobre a submissão de relatórios
3140461: Tutorial SIGA sobre preenchimento e submissão de cursos, eventos e prestação de serviço extensionista;
3140468: Tutorial SIGA sobre preenchimento e submissão de projetos e programas;
3140475: Tutorial SIGA relatório de estudantes;
3140488: Diretrizes avaliação da extensão na UFPR.

A COEX/PROEC coloca-se a disposição para esclarecimentos e orientações, através do e-mail

coex@ufpr.br. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CASSIA REGINA FURTADO GUIMARAES,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 20/11/2020, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIRGINIA FILOMENA CREMASCO,
COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE EXTENSAO - PROEC, em 20/11/2020, às
17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO FRANKLIN GORSDORF, PRO REITOR
EXTENSAO CULTURA, em 20/11/2020, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

mailto:coex@ufpr.br


23/11/2020 SEI/UFPR - 3137775 - Memorando

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3390093&infra_siste… 2/2

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3137775 e o
código CRC F9B46B2E.

Referência: Processo nº 23075.064235/2020-11 SEI nº 3137775

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

