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CURSOS E EVENTOS DE CULTURA E EXTENSÃO 
PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO E APOIO 

 
 

1. Antes: O coordenador(a) do curso ou evento de extensão deverá preencher a ficha cadastral da 
ação e entregar na Diretoria de Extensão, 30 dias antes de sua realização. 
 

 A ficha cadastral deverá ser assinada pelo(a) coordenador(a) da ação e pelo(a) Diretor(a) da 
Unidade Acadêmica ou Chefia Máxima da Unidade Administrativa a qual a ação estiver 
vinculada; 
 

 Em se tratando de cursos e eventos realizados no âmbito de programas e projetos de 
extensão cadastrados na Procce, a ficha deverá ser assinada somente pelo(a) 
coordenador(a) do projeto, não havendo necessidade de assinatura da chefia. Nesse caso, a 
ficha pode também ser encaminhada por e-mail pelo(a) coordenador(a); 
 

 Na própria ficha cadastral, deve ser informado o apoio solicitado à Procce, ou seja, 
certificação, divulgação, impressão de documentos, reserva de espaços, empréstimo de 
equipamentos, disponibilização de materiais de consumo, etc.  
 

 A solicitação de transporte institucional deverá ser realizada por meio de edital específico, 
disponível na página de editais do site da Procce. 
 

2. Durante: A Comissão Organizadora do Evento deverá coletar a frequência dos participantes, com 
nome completo, CPF e e-mail; 

 

 Equipamentos: serão emprestados mediante preenchimento do termo de responsabilidade 
assinado por um servidor integrante da comissão organizadora. Materiais de consumo: após 
confirmação da disponibilidade pela Procce, poderão ser recebidos por qualquer integrante da 
comissão. 
 

3. Depois: Em até 30 dias após a realização da ação, a Comissão Organizadora do Evento deverá 
entregar: 
 

 Relatório da ação, assinado pelo(a) coordenador(a) e pela chefia (no caso de ações 
vinculadas a projetos cadastrados, a assinatura da chefia não é necessária); 
 

 Cópia do registro de presença dos participantes; 
 

 Planilha para certificação, contendo o CPF, nome completo e o e-mail (nesta ordem) de todos 
os participantes (encaminhar para extensao@ufopa.edu.br). O CPF deve ser, 
necessariamente, separado por pontos e traço (Exemplo: 000.000.000-00); 
 

Os certificados serão emitidos pela Procce e ficarão disponíveis no site 
www.ufopa.edu.br/certificados. A comissão e os participantes serão notificados por e-mail. 

 

Todos os formulários e modelos informados estão disponíveis no site da Procce: 
www.ufopa.edu.br/procce/documentos/formularios. 
 

Santarém, 18 de outubro de 2018. 
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