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CADASTRO DOCENTE

Mantenha seu CADASTRO DOCENTE sempre atualizado junto ao Departamento de 
Recurso Humanos. Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail 

drh@uemg.br. 
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E-MAIL INSTITUCIONAL

Utilize o e-mail institucional, fornecido pela equipe de T.I. da UEMG, para fazer 
qualquer tipo de tramitação relacionada à sua vida profissional. O e-mail institucional 

é composto pelo <nome.sobrenome@uemg.br> e garante a legalidade dos dados 
processados institucionalmente, conforme prevê a Resolução SEPLAG Nº 71/2003. 

Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail suporte.info@uemg.br. 
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COLEÇÃO 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 



A Rede Nacional de Extensão – RENEX é um órgão de
comunicação e divulgação dos trabalhos associativos organizados pelo
Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras – FORPROEX.

Possui uma biblioteca virtual com documentos relativos à
Extensão Universitária. Dentre estes está a Coleção Extensão
Universitária, concebida com o intuito de ampliar o acesso, às
comunidades acadêmicas, dos principais textos de referência
elaborados pelo FORPROEX.

Para visualizar e baixar estes documentos, acesse o endereço
eletrônico da RENEX (www.ufmg.br/proex/renex/) e, no menu
superior, posicione o mouse em DOCUMENTOS e depois clique em
COLEÇÃO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.

COLEÇÃO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA



O acesso a esta Coleção também é possível através do site da UEMG. No Menu 
superior clique em EXTENSÃO, role a página para baixo e clique em 

LINKS RELACIONADOS. 

COLEÇÃO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

8



AÇÕES DE EXTENSÃO
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AÇÕES DE EXTENSÃO 

De acordo com a Rede Nacional de Extensão – RENEX, as ações de extensão são 
classificadas em cinco tipos: Programa, Projeto, Curso, Evento e Prestação de Serviços. 

AÇÕES DE EXTENSÃO

PROGRAMA PROJETO CURSO EVENTO
PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS



11

AÇÕES DE EXTENSÃO 

Programa é o “conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, 
eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão, 

pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e 
orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo” 

(FORPROEX, 2007, p.35). 

PROGRAMA

PROJETO CURSO EVENTO
PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS
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AÇÕES DE EXTENSÃO 

Já o Projeto é caracterizado pela “ação processual e contínua de caráter educativo, 
social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 

determinado” (FORPROEX, 2007, p.35).
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AÇÕES DE EXTENSÃO 

O Curso, por sua vez, é uma “ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, 
presencial ou a distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga 

horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos.

Observações:
• Ações dessa natureza com menos de 8 horas devem ser classificadas como

“evento”.
• Prestação de serviço realizada como curso deverá ser registrada como

curso.
• Curso presencial exige a presença do aluno durante toda a oferta da carga

horária.
• Curso de extensão a distância é caracterizado pela não-exigência da

presença do aluno durante toda a oferta da carga horária; as atividades
presenciais (sessões de esclarecimento, orientação presencial, avaliação,
etc.) não devem ultrapassar 20% da carga horária total.” (FORPROEX, 2007, p.36).
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AÇÕES DE EXTENSÃO 

O Evento é uma “ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com 
clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, 

científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade” 
(FORPROEX, 2007, p.38).  

• Sua característica principal é a publicização dos conhecimentos trabalhados e 
aprendidos no ambiente Universitário. 

• Cada evento possui uma caracterização, por exemplo, congresso, seminário, 
semana, feira, exposição, festival. 

• Observe esta informação no momento do cadastro da ação no sistema. 
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AÇÕES DE EXTENSÃO 

Por fim, Prestação de Serviços é a “realização de trabalho oferecido pela Instituição de 
Educação Superior ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, 

etc.); a prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade 
processo/produto e não resulta na posse de um bem. 

• Observação: quando a prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto 
de extensão deve ser registrada como tal (curso ou projeto).” (FORPROEX, 
2007, p.39) 

• As prestações de serviços são classificadas em diferentes tipos, observe esta 
informação no momento do cadastro da ação no sistema. 

• Na UEMG a prestação de serviços foi regulamentada pela Resolução CONUN 
423, de 20 de fevereiro de 2019. 
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AÇÕES DE EXTENSÃO 

Para saber mais informações sobre a prestação de serviços, acesse o site da UEMG e, 
no Menu superior, posicione o mouse sobre EXTENSÃO, depois clique em PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. 
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AÇÕES DE EXTENSÃO 

Nesta página é possível acessar o Manual de Prestação de Serviços, além de todos os 
documentos necessários para sua implantação. 



ACESSO AO 

SIGA EXTENSÃO



ACESSO AO SIGA EXTENSÃO

Acesse o site da UEMG, através do endereço eletrônico www.uemg.br e clique em 
INTRANET, opção localizada no menu superior de Acesso Rápido do site.
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ACESSO AO SIGA EXTENSÃO

Faça LOGIN inserindo seu MASP e SENHA da Intranet e clique no botão ENVIAR.

Caso seu MASP contenha apenas 7 dígitos, favor inserir o dígito “0” (zero), na frente 
do número (Ex: 123456-7  ->  0123456-7).
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ACESSO AO SIGA EXTENSÃO

Caso seja novo usuário e ainda não tenha acesso à Intranet, clique na opção NÃO 
TENHO CADASTRO. 
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ACESSO AO SIGA EXTENSÃO

Preencha todos os campos de DADOS PESSOAIS solicitados no cadastro de usuário e 
clique em SALVAR. No campo E-MAIL ALTERNATIVO insira um endereço de e-mail 
válido e ao qual você possua acesso. Caso seja necessário recuperar a senha da 

Intranet, as instruções serão enviadas para este endereço de e-mail.
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ACESSO AO SIGA EXTENSÃO

Ao entrar na Intranet, no menu à esquerda, clique na opção SIGA.  
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ACESSO AO SIGA EXTENSÃO 

Na página seguinte clique em EXTENSÃO.
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CADASTRO DE 

AÇÕES DE EXTENSÃO 
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

Todas as ações de extensão desenvolvidas pela comunidade acadêmica da UEMG, com 
ou sem a concessão de bolsas de apoio, devem ser cadastradas pelo Coordenador da 
atividade e validadas pela Coordenação de Extensão local dentro do ano corrente de 

execução.



CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

Clique em CADASTROS. Passe o mouse sobre as ações de extensão (Programa, Projeto, 
Curso, Evento e Projeto de Prestação de Serviço), surgirá um balão de ajuda com a 

descrição de cada uma. Clique naquela que deseja cadastrar e depois clique no botão 
INCLUIR. 
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

Preencha TODOS os campos solicitados no formulário de cadastro. 
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Perceba que em alguns campos aparecerá um balão de ajuda.

Ao término do preenchimento, clique no botão SALVAR.
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Caso algum campo não seja preenchido, aparecerá a mensagem da imagem abaixo.
Ao clicar no botão OK, o cursor de texto estará posicionado no campo a ser 

completado. Preencha os campos necessários e clique novamente em SALVAR.
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Você será redirecionado para a aba de cadastro de EQUIPE. 
Clique no botão INCLUIR COMPONENTE.

Observe que TODOS os membros da equipe (professores, alunos e técnicos) devem ser 
cadastrados, sejam bolsistas ou não.  
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Caso o membro que deseja incluir na equipe seja professor, aluno ou técnico 
pertencente à UEMG, escolha a opção PERTENCE à UEMG e, caso saiba o número de 

CPF do mesmo, digite-o e clique em PESQUISAR.  
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Sendo um CPF válido e cadastrado na Intranet da UEMG, aparecerá a mensagem 
abaixo e surgirá a opção de SELECIONAR o nome desejado.   
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Maria Aparecida Santos Assis

Maria Aparecida Santos Assis



CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

Caso não saiba o CPF do membro da equipe que deseja cadastrar, clique em 
NÃO SEI O CPF DO PARTICIPANTE.   
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Surgirá a tela abaixo. Insira o NOME e SELECIONE aquele que corresponda ao 
participante da equipe. Na tela seguinte clique em SELECIONAR novamente. 

Repita esta etapa até que TODOS os participantes tenham sido incluídos na equipe.



CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Caso o membro da equipe seja um profissional externo à UEMG, marque a opção 
NÃO PERTENCE à UEMG, insira obrigatoriamente o CPF do componente que deseja 

cadastrar e clique em PESQUISAR.  
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CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

Aparecerá a mensagem indicada. No campo TIPO, marque a opção PARTICIPANTE 
EXTERNO, preencha adequadamente todos os campos solicitados e clique em 

CADASTRAR. Automaticamente o componente será incluído na equipe.  
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COMO VINCULAR 

ATIVIDADES 



COMO VINCULAR ATIVIDADES

É possível estabelecer vínculos entre ações de extensão já cadastradas no SIGA 
Extensão. Há dois tipos de vinculação possíveis no sistema: uma é a vinculação 

temática e a outra vinculação funcional. O procedimento para vinculação é o mesmo, 
entretanto, cada tipo possui um objetivo distinto que será esclarecido a seguir. 
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COMO VINCULAR ATIVIDADES

A vinculação temática é a vinculação de atividades aos PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 
com o objetivo de fortalecer a Política de Extensão Universitária e promover a 

interação entre atividades de mesma temática, ao mesmo tempo que explora a 
natureza multicampi e multidisciplinar da UEMG. 

Para conhecer melhor os Programas Institucionais, clique aqui. 

40

http://www.uemg.br/extensao


COMO VINCULAR ATIVIDADES

Para fazer esta vinculação clique na aba PROGRAMAS INSTITUCIONAIS e depois clique 
em VINCULAR. 
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COMO VINCULAR ATIVIDADES

Digite o TÍTULO do Programa Institucional ao qual deseja vincular sua atividade e 
depois clique em PESQUISAR. Caso não saiba o nome do Programa, clique diretamente 
em PESQUISAR e, na lista abaixo, procure o Programa desejado. Clique em VINCULAR.   
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COMO VINCULAR ATIVIDADES

Já a vinculação funcional, objetiva a conexão virtual e sistemática de ações que 
possuam relação em sua estruturação e execução. Por exemplo,  quando o docente 
desenvolve um projeto que prevê a execução de um curso e um evento, todas essas 

ações devem ser cadastradas separadamente e posteriormente vinculadas. 
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PROJETO

CURSO EVENTO



COMO VINCULAR ATIVIDADES

Caso haja algum programa, projeto, curso ou evento que esteja relacionado à sua ação 
cadastrada, o procedimento para vinculação é o mesmo. 
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COMO VINCULAR ATIVIDADES

Também é possível vincular Projetos de Pesquisa e Publicações às ações de extensão, 
desde que eles estejam previamente cadastrados, respectivamente, nos módulos MAP 

e PUBLIC. O procedimento para vinculação é o mesmo citado anteriormente. 
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ANEXAR 

DOCUMENTOS 



ANEXAR DOCUMENTOS

Para anexar relatórios, fotos, arquivos ou quaisquer outros documentos relativos à 
ação de extensão cadastrada, clique na aba ARQUIVOS e depois em ESCOLHER 

ARQUIVO.   
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ANEXAR DOCUMENTOS

Na caixa que aparecerá, selecione o arquivo que deseja enviar e clique em ABRIR.   
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ANEXAR DOCUMENTOS

Clique agora em INCLUIR e veja o arquivo enviado na lista de arquivos.   
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COMO GERAR PDF 

DO CADASTRO



COMO GERAR PDF DO CADASTRO

Ao fim do cadastro de uma ação de extensão é possível salvá-la em formato PDF. 
Para isto, RETORNE à página inicial de cadastro, CLIQUE no ícone GERAR PDF e o 

arquivo será aberto no seu navegador.  
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COMO GERAR PDF DO CADASTRO

Para salvar o arquivo, clique na SETA direcionada para baixo, localizado no canto 
superior direito da página de visualização do navegador e depois clique em SALVAR. 
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VALIDAÇÃO 



VALIDAÇÃO

Todas as ações de extensão cadastradas no sistema SIGA Extensão estão sujeitas à
aprovação do Coordenador de Extensão de cada Unidade. Ao fim do cadastro,
toda ação recebe o status “Em análise” e deve aguardar a validação do
Coordenador.

Caso o cadastro seja REPROVADO, será necessário um contato entre Coordenação
de Extensão e Professor Cadastrador/Coordenador da ação extensionista, para
que sejam discutidas e realizadas as devidas correções.

Após as correções, o cadastro deve ser novamente avaliado e poderá ser
APROVADO pela Coordenação de Extensão.

Informamos que para que uma ação componha o banco de dados de Ações de
Extensão desenvolvidas pela Universidade em um determinado ano é necessário
que ela esteja aprovada pela Coordenação de Extensão.



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

Ao fim da realização de toda ação de extensão, o professor responsável pelo cadastro 
deve revisá-lo e atualizá-lo com as devidas informações. 

Os principais campos que devem ser observados são aqueles sujeitos a mudanças no 
decorrer do desenvolvimento: período de realização; carga horária total; público 

atingido; equipe; arquivos. Para isto, encontre a ação finalizada e clique em ALTERAR. 
Revise todos os campos, altere os necessários e depois clique em SALVAR. 
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PAEx - PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

DE APOIO À EXTENSÃO



PAEx – Programa Institucional de Apoio à Extensão 

O PAEx é o Programa Institucional de Apoio à Extensão da UEMG e tem por objetivo 
contribuir para a formação acadêmica e profissional dos estudantes de graduação, por 

meio de sua participação no desenvolvimento de projetos de extensão universitária, além 
de favorecer a efetivação da política de extensão da UEMG e fortalecer a institucionalização 

das atividades de Extensão no âmbito de suas Unidades. Para conhecer o documento 
completo, acesse o site da UEMG, página da Extensão. 
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PAEx – Programa Institucional de Apoio à Extensão

Os Editais PAEx são lançados anualmente pela Pró-reitoria de Extensão e visam ao 
apoio a projetos de extensão, por meio de concessão de bolsas a alunos e professores.  
Fique atento ao site da Universidade para acompanhar o lançamento de novos editais. 
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PAEx – Programa Institucional de Apoio à Extensão

Umas das exigência aos projetos aprovados nos Editais PAEx é o cadastro no sistema. 
Após a conclusão da ação de extensão, caso seja necessário atualizar informações ou 

inserir relatórios, é importante que estes dados sejam inseridos no cadastro previamente 
realizado, evitando duplicidade de informações no sistema. 

Para isto, lembre-se, ao cadastrar uma ação de extensão, anote o ID da mesma. 
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GUIA RÁPIDO PARA CADASTRO DE 

AÇÕES DE EXTENSÃO 

Site da UEMG  >   Intranet   >   Login >   SIGA   >   Extensão   >   
Cadastros   >   Seleção da ação de extensão   >   Incluir   >   

Preencher   >   Salvar



COMO CONSULTAR 

AÇÕES NO 

SIGA EXTENSÃO



COMO CONSULTAR AÇÕES NO SIGA EXTENSÃO

Na página inicial do SIGA Extensão, há a possibilidade de se fazer consulta de ações 
por diferentes filtros: Ano, ID, Título, Tipo de Ações de Extensão, Área Temática, 

Financiamento, Unidade de Ensino e o filtro Pesquisar. 
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COMO CONSULTAR AÇÕES NO SIGA EXTENSÃO

Lembre-se sempre de selecionar o ANO de execução da ação de extensão, o tipo de 
AÇÃO DE EXTENSÃO que está procurando e a opção PESQUISAR que melhor se adeque 

à sua consulta.  

64



COMO CONSULTAR AÇÕES NO SIGA EXTENSÃO

Na busca por ID de cadastro da ação: selecione o ANO, o tipo de AÇÃO DE EXTENSÃO e 
depois digite o número da ID de cadastro, por fim, clique em PESQUISAR. 
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COMO CONSULTAR AÇÕES NO SIGA EXTENSÃO

Na busca por UNIDADE DE ENSINO: selecione o ANO, o tipo de AÇÃO DE EXTENSÃO e 
depois a UNIDADE DE ENSINO desejada e clique em PESQUISAR. 
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COMO CONSULTAR AÇÕES NO SIGA EXTENSÃO

Na busca por ÁREA TEMÁTICA: selecione o ANO, o tipo de AÇÃO DE EXTENSÃO e 
depois a ÁREA TEMÁTICA desejada e clique em PESQUISAR. 
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COMO CONSULTAR AÇÕES NO SIGA EXTENSÃO

Na busca por FINANCIAMENTO: selecione o ANO, o tipo de AÇÃO DE EXTENSÃO e 
depois o tipo de FINANCIAMENTO desejado e clique em PESQUISAR. 
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OUTRAS CONSULTAS 



OUTRAS CONSULTAS

Além das opções de consulta por filtros de pesquisa, há outras formas de se consultar 
dados no sistema. No SIGA Extensão clique em CONSULTAS. 
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OUTRAS CONSULTAS

Clique em PARTICIPANTES DE EQUIPES e depois digite o CPF ou NOME do participante 
que deseja consultar e clique em PESQUISAR. 

A busca pode demorar um pouco para ser concluída. 
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OUTRAS CONSULTAS

Ainda em CONSULTAS, clique em GRÁFICOS, selecione o ANO e o TIPO DE GRÁFICO 
(Por Tipo de Ação de Extensão, Por Unidade, Por Área Temática) desejados e visualize 

o Gráfico. 
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OUTRAS CONSULTAS

Clicando no ícone indicado à direita, é possível IMPRIMIR ou SALVAR os gráficos em 
formato PDF ou PNG. 
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OUTRAS CONSULTAS

Existe ainda uma terceira opção: em CONSULTAS, clique em EXPORTAR DADOS, 
selecione o ANO, STATUS, tipo de AÇÕES DE EXTENSÃO e/ou UNIDADE DE ENSINO que 

deseja e clique em EXPORTAR. 
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OUTRAS CONSULTAS

O arquivo de exportação, em Excel, será baixado automaticamente para seu 
computador. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS 

AÇÕES DE EXTENSÃO 



Desde março de 2016, está disponível no site da UEMG uma plataforma
exclusiva para Consulta de Ações de Extensão. Por meio dela, tanto o público
interno (docente, discente e técnico administrativo), quanto o público externo
podem ter acesso às atividades cadastradas no SIGA Extensão.

As informações disponíveis nesta plataforma são importadas dos cadastros
realizados no SIGA Extensão através da Intranet. Por isto, relembramos a
importância da realização de um cadastro coerente e completo.

Sinalizamos que apenas as atividades validadas pelo Coordenador de Extensão,
com o status APROVADO, estão disponíveis para consulta e visualização nesta
plataforma.

Através desta iniciativa, garantimos o acesso às informações e ao conhecimento
sobre extensão produzidos na Universidade e possibilitamos a construção de redes
de intercomunicação.

CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

No site da UEMG, página da Extensão, role para baixo e selecione a opção CONSULTA 
DE AÇÕES DE EXTENSÃO, depois clique no link. 

78



CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Observe que há três opções de Consulta: Gráfico, Busca por combinação, Busca por 
digitação. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Na consulta por GRÁFICO selecione o “Ano” e o “Tipo de Gráfico” que se deseja 
visualizar e depois clique no botão GERAR PDF. É possível gerar os seguintes tipos de 

Gráfico: por Tipo de Ação de Extensão; por Unidade; e por Área Temática. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Salve o arquivo gerado em seu computador, caso ele não seja baixado 
automaticamente. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

No segundo tipo de consulta, BUSCA POR COMBINAÇÃO, é possível optar por sete 
tipos de filtro: Ano, Tipo de Ação, Unidade Acadêmica, Curso, Grande Área do 

Conhecimento, Área do Conhecimento é Área Temática Principal. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Escolha ao menos um dos filtros disponíveis. Caso deseje uma busca mais refinada, 
escolha mais opções de filtros. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Por fim, a terceira opção de consulta é a BUSCA POR DIGITAÇÃO, a qual garante maior 
precisão à busca. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Observe que todos os filtros selecionados na BUSCA POR COMBINAÇÃO serão 
associados ao termo digitado na BUSCA POR DIGITAÇÃO.

A

A

B

B C

D

D

C
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

No quadro LISTA DE RESULTADOS, localizado abaixo das opções de consulta, é possível 
visualizar os resultados gerados. Caso queira SALVAR esta lista, clique em GERAR PDF 

no canto esquerdo inferior da página. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Será aberta a seguinte página contendo todos os resultados pesquisados. Clique na 
SETA direcionada para baixo, escolha o LOCAL e depois clique em SALVAR, na caixa de 

diálogos. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Para visualizar os detalhes de uma atividade específica, clique sobre ela na LISTA DE 
RESULTADOS. 
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Será aberta uma página contendo o cadastro da atividade. Desça a barra de rolagem 
para visualizar o cadastro completo. Caso deseje salvar a atividade, CLIQUE em GERAR 

PDF.
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CONSULTA EXTERNA ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

Ao abrir a página seguinte, clique na SETA direcionada para baixo, escolha o LOCAL e 
clique depois em SALVAR.
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ATRIBUIÇÕES 



ATRIBUIÇÕES
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 Professor Responsável pela Ação Extensionista:

• Realizar o cadastro da ação no SIGA Extensão.

• Anotar o ID de cadastro da ação no sistema.

• Atualizar o cadastro ao fim da realização da ação de extensão.
Especialmente os campos: período de realização; carga horária total;
público atingido; equipe; arquivos (anexar documentos).

• Realizar o cadastro das ações de extensão que são executadas por
profissionais externos à Universidade.



ATRIBUIÇÕES
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 Coordenação de Extensão:

• Realizar a interlocução entre a Pró-reitoria de Extensão e os docentes da
Unidade acadêmica.

• Verificar regularmente os cadastros realizados no sistema SIGA Extensão
pelos docentes de sua Unidade acadêmica.

• Realizar a validação do cadastro da ação de extensão e autorizar sua
realização.

• Verificar os cadastros atualizados pelos professores, para validação dos
dados atualizados.



REFERÊNCIA
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• Extensão Universitária: organização e sistematização / Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras; organização:
Edison José Corrêa. Coordenação Nacional do FORPROEX. -- Belo
Horizonte: Coopmed, 2007.
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