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Instruções para coordenadores de ações de extensão  
 

1. Elaboração de ação de extensão  
 

Para iniciar a elaboração de uma ação de extensão, é necessário 
primeiro eleger o formulário correspondente à ação que será desenvolvida.  

Tais formulários podem ser acessados na página da Pró-Reitoria de 
extensão e Cultura - Proext - através do link  
https://sites.unipampa.edu.br/proext/  . Os formulários estão disponíveis na 
aba Documentos e Fluxos, no item Documentação para Extensionistas.  

 
Há, atualmente, 04 tipos de ações de extensão que podem ser 

desenvolvidas na Unipampa: programas, projetos, cursos e eventos.  
 
Os formulários disponibilizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

da Unipampa estão divididos da seguinte forma:   
 
Formulário para Programas e Projetos (acessível 

aqui:https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2018/07/2018-extens_o-
formul_rio-projetos-ou-programas-_jul-18.docx) e 

 
  Formulário para Cursos e Eventos (acessível aqui: 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2018/07/2018-extens_o-formul_rio-
cursos-e-eventos-_-jul-18.docx). 
 
 
Para orientações acerca de como preencher tais formulários, consulte o 
Módulo II do caderno de Formação do curso Reflexões e Práticas 
Extensionistas na Unipampa, disponível no link 
https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2019/07/ebook-reflexoes-e-
praticas-extensionistas-na-unipampa-2018.pdf    
 
 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/
https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2019/07/ebook-reflexoes-e-praticas-extensionistas-na-unipampa-2018.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2019/07/ebook-reflexoes-e-praticas-extensionistas-na-unipampa-2018.pdf


2. Elementos necessários para a aprovação de uma ação 
de extensão  

 
I - O formulário deverá estar adequado à modalidade (projeto/programa 
ou curso/evento), de acordo com o disponibilizado na página da 
PROEXT; 
 
II- A carga horária mínima total da ação não deve ser inferior a 08 (oito) 
horas; 
 
III -  A proposta deverá prever a participação de discentes de graduação 
ou pósgraduação no quadro da equipe executora e também em outros 
campos da proposta, tais como: objetivos, justificativa e metodologia, 
evidenciando que a participação do discente é efetiva; 
 
IV -  A proposta deverá prever a participação da comunidade externa no 
quadro do público atingido; 
 
V - A proposta deverá revelar que foi construída para promover e 
estimular a interação e a partilha de saberes e experiências entre a 
universidade e a comunidade externa; 
 
VI - A proposta deverá estabelecer relação entre pesquisa, ensino e 
extensão de maneira coerente. 
 
VII A proposta deverá prever a  forma de avaliação de maneira clara e 
exequível. 
 
VIII - O servidor que coordena a proposta deverá ter vínculo ativo na 
Unipampa (não estar em afastamento total).  
 
IX-  A proposta de ação de extensão deverá ser inserida no SIPPEE  
pelo coordenador de forma que haja tempo para a avaliação da 
Comissão Local de Extensão e o registro junto à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura antes do início da execução da ação.  

 

3. Inserção de ação de extensão: 
 

Após finalizar a redação da proposta que guiará o desenvolvimento da 
atividade de extensão, o coordenador precisa fazer a inserção do documento 



no SIPPEE. Para acessar o SIPPEE a partir de computadores que não 
estejam no prédio da Unipampa, antes de acessar o sistema, o usuário deverá 
realizar a configuração do Proxy no seu navegador, utilizando as seguintes 
informações:  
Para configurar o Proxy do navegador acesse:  
Google Chrome Configurações >> Avançado >> Privacidade e Segurança >> 
Sistema >> Configurações de Proxy do Computador  
 
Microsoft Edge (Internet Explorer) Configurações >> Avançado >> 
Configurações do Proxy 
 
Em ambos os casos, as informações a seguir, deverão ser inseridas: 
  
Endereço: userproxy.unipampa.edu.br 
Porta: 3128 

Mais detalhes, caso sejam necessários, podem ser consultados no Manual de 
configuração do proxy: 
https://sites.unipampa.edu.br/atendimento/files/2021/03/proxy-unipampa.pdf 
 

Através da configuração do Proxy, será possível acessar a página do 
SIPPEE a partir da inserção do login e senha do usuário institucionais. Ao  
clicar no ícone Extensão que estará disposto na página inicial do sistema, o 
usuário será direcionado à página para solicitação de registro de uma 
atividade de extensão. O usuário será, então, direcionado a um formulário on-
line no qual deve preencher os dados solicitados.  

Após preencher todos os dados e marcar a declaração de ciência sobre 
os recursos financeiros da ação de extensão serem financiados através de 
editais de fomento, deve-se inserir o arquivo no formato PDF referente à 
atividade de extensão. Para tanto, basta clicar no botão “Solicitar Registro de 
Projeto”. E assim é feita a inserção de uma ação de extensão no SIPPEE. 

 
 
 

4. Caminho institucional para a registro de uma ação de 
extensão  
 
Quando o coordenador insere sua proposta no SIPPEE, ela é 

encaminhada para avaliação da respectiva Comissão Local de Extensão 

https://sites.unipampa.edu.br/atendimento/files/2021/03/proxy-unipampa.pdf


(CLExt).  

A proposta poderá ser devolvida para ajustes ou, em caso de aprovação, 

deverá ser enviada para o respectivo Conselho de Campus, o qual analisa a 

disponibilidade de execução da ação no campus, especialmente em relação a 

recursos humanos e/ou logísticos e/ou orçamentários envolvidos na execução 

da ação.  Caso aponte impedimento, a proposta retorna ao Coordenador para 

ajuste. Em caso de autorização, a CLExt encaminha ata e parecer para 

homologação da PROEXT, que, por sua vez, também poderá devolvê-la ao 

coordenador para ajustes ou aprovar seu registro. Após a efetivação do 

registro, a proposta está apta a ser executada.  

 

 

5. Elaboração de um relatório de extensão  
 

Para iniciar a elaboração de um relatório de ação de extensão, é 
necessário primeiro eleger o formulário correspondente ao relatório que será 
redigido.  

Tais formulários podem ser acessados na página da Pró-Reitoria de 
extensão e Cultura - Proext - através do link  
https://sites.unipampa.edu.br/proext/  . Os formulários estão disponíveis na 
aba Documentos e Fluxos, no item Documentação para Extensionistas.  

 
Há 03 modelos de relatórios para ações de extensão: 
 

- Final ou parcial; (acessível aqui 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2018/10/2018-extensao-relatorio-

final_out-18.docx ) 

- Prestação de contas do(a) bolsista. (acessível aqui  

https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2018/07/2018-extensao-formulario-

relatorio-bolsista-jul-18.docx)  

- Projeto não executado. (acessível aqui 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2018/07/2018-extens_o-formul_rio-

projetos-que-n_o-foram-executados-_jun-18.doc)  

 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/
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É importante ressaltar que os relatórios podem ser construídos ao 
decorrer da execução da proposta a fim de que não se percam os detalhes 
acerca das etapas do desenvolvimento do projeto.  

 
 
 

6. Anexos necessários para a aprovação de um  relatório 
de extensão  
 
Junto à inserção do relatório, de acordo com o modelo indicado, deverá 

ainda ser anexado um comprovante da realização da ação e o instrumento de 
avaliação adotado na ação.Há ainda anexos opcionais, os quais podem ser: I) 
artigos; capítulo de livro;livro; II) materiais de divulgação; III) comprovante de 
participação em evento; IV) produção artística; V) prêmios; VI) reportagens de 
ação.  
 
 

7. Inserção de um relatório de extensão  
 

O relatório de extensão deverá ser inserido no SIPPEE e para tanto, 
caso o usuário não esteja utilizando um dos computadores da Unipampa é 
preciso fazer a configuração de Proxy no computador, da mesma forma como 
foi explicado no item sobre a inserção de uma atividade de extensão.  

Após configurar o Proxy, o usuário estará apto a acessar a página do 
SIPPEE a partir da inserção do usuário e senha institucionais. Ao  clicar no 
ícone Extensão que estará disposto na página inicial do sistema, o usuário irá 
selecionar no menu localizado do lado esquerdo da tela, o item “Relatórios”.  

Ao clicar em “Relatórios”, abre a tela, na qual há o botão que indica a 
entrega de relatórios. Ao clicar nesse botão, o usuário será direcionado à 
página que disponibiliza a opção de anexar o arquivo referente ao relatório de 
Extensão no SIPPEE, o qual deverá ser inserido em formato pdf.  

Há ainda espaço para a inserção de até três anexos. Assim, o 
coordenador deverá inserir os dois anexos que são obrigatórios,  conforme 
indicado no item 06, e se desejar, poderá inserir um terceiro anexo ao 
relatório.  

Seguidos todos os passos, basta clicar em Executar que toda a 
documentação ficará arquivada no sistema. Iniciará, então, o trâmite de 
aprovação do relatório, o qual é o mesmo para aprovação e registro da 
proposta de atividade, exceto no caso de relatórios de bolsistas - os quais não 



passam pela avaliação das Comissões Locais de Extensão.  
 
 

  
8. Certificação  

 
Para solicitar certificados, o coordenador deverá preencher a planilha de 

solicitação de certificados, a qual está disponível na página da Proext através 
do link https://sites.unipampa.edu.br/proext/files/2018/07/2018-extensao-
planilha-modelo-solicitacao-certificados.xls   

 
Na referida planilha deverão constar os nomes e dados dos integrantes 

da equipe executora e também da comunidade externa participante da ação.  
Após finalizar a planilha, o coordenador deverá inserir o documento no 

SIPPEE, como um dos anexos inseridos junto ao relatório da ação.  
É importante lembrar que caso o coordenador não esteja utilizando um 

dos computadores da rede da Unipampa, é preciso fazer a configuração de 
Proxy no computador, conforme já mencionado e explicado nesse documento, 
a fim de acessar o SIPPEE.   
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