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Avaliação de Ações de Extensão pela 
Comissão ou Comitê de Extensão 

Esta funcionalidade permitirá aos usuários avaliar Ações de Extensão nas modalidades 

Programa, Projeto, Curso e Evento. 

Após a submissão da Proposta à Procce pelo Diretor (a) ou Chefia, a Procce irá distribuir 

(Comissão de avaliadores  Avaliações  Distribuir) a proposta para os membros da 

Comissão de Avaliação de Extensão, no caso de propostas oriundas de Unidades 

Acadêmicas ou Campi, ou para os membros do Comitê de Extensão, no caso de 

propostas oriundas de Unidades Administrativas. O perfil no módulo de extensão é o 

mesmo para os membros do Comitê e das Comissões. 

1. Acessar o módulo de extensão do Sigaa 

Acesse https://sigaa.ufopa.edu.br/ e faça login no sistema.  

Avaliador docente: Portal docente → Extensão → Comissão de Extensão → Avaliar 

Propostas – Comissão de Extensão. 
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Avaliador Técnico Administrativo: Módulo de Extensão → Informações gerais → 

Avaliar Propostas de Extensão - Comissão de Extensão. 

 

2. Localizar e visualizar as ações pendentes de avaliação 

 Selecione a situação de avaliação “pendente” e clique em “buscar”. 

 Esta funcionalidade permite visualizar uma listagem com todas as propostas de 

ações de extensão com a situação “pendente”, conforme a tela a seguir: 
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 Para visualizar os dados detalhados da proposta, clique no ícone  e o sistema 
exibirá uma tela com os dados detalhados. 

 Ao posicionar o cursor sobre o ícone , serão exibidas informações adicionais 
relacionadas ao campo em que o ícone estiver presente. 

 Se houver Ações Vinculadas, utilize o ícone  para visualizar a Ação. 

 Caso a Ação tenha Arquivos e/ou Fotos em anexo, clique no ícone  para 
visualizar o arquivo em uma nova janela. 

 

Clique em “Voltar” para retornar à lista de ações de extensão. 

 

3. Realizar a avaliação 

 Clique no ícone para realizar a avaliação 

 

Importante:  
 

 A avaliação da Comissão ou Comitê de Extensão deverá basear-se no mérito 
extensionista da proposta, atribuindo SIM (=10), EM PARTE (=5) ou NÃO (=0) 
para cada critério estabelecido, conforme a seguir; 

 Deverão ser consideradas aprovadas as propostas que obtiverem 50 pontos 
ou mais do total de 100 pontos do questionário de avaliação;  

 O não atendimento aos três critérios obrigatórios do questionário de 
avaliação, ou seja, a atribuição de pontuação 0 (zero) a qualquer um destes, 
deve levar à reprovação da proposta.  
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 Realize a avaliação da proposta e depois clique em “Avaliar projeto”.  

 Será então exibida uma tela de Confirmação da Avaliação. O usuário deve 
revisar as informações, confirmar seus dados e clicar em “Confirmar 
avaliação”. 

 

 

Dúvidas, sugestões e solicitações de treinamento sobre os manuais do módulo 

de extensão do Sigaa devem ser enviadas para o e-mail 

extensao@ufopa.edu.br. 

 


