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Prezado(a) coordenador(a), 

A Coordenadoria de Cursos de Extensão da ProEC vem informar sobre o processo de 
automatização dos certificados, desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia de 
Informação (STI): os certificados para cursos de extensão (CE) da Unifesp passam a ser 
automatizados, tanto para alunos concluintes como para a equipe. Comunicamos já ser 
possível ao coordenador de CE autorizar a emissão dos certificados de curso de extensão 
via Sistema de Dados e Informações de Extensão da Unifesp (SIEX, disponível em: 
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/siex-frame).

Como fazer?

Passo 1 - O coordenador de curso de extensão deve autorizar a 
emissão dos certificados via SIEX  
(https://www.unifesp.br/reitoria/proec/siex-frame).

Passo 2 - Somente após a autorização para a emissão, os alunos do 
curso que fizerem jus ao certificado, bem como os colaboradores 
credenciados na equipe do CE, deverão acessar a área de Consulta à 
Inscrição do Catálogo de  Cursos de Extensão e Eventos da Unifesp 
(disponível em: https://www.unifesp.br/reitoria/proec/consultar-
inscricao) para a emissão eletrônica do certificado em arquivo PDF. 
Caso não seja usuário, será preciso realizar o cadastro.

A certificação de CE com demandas mais complexas (histórico, relatório de execução, 
ementa, nota/conceito, publicação em diário oficial etc.) necessitam do envio da demanda 
via Sistema Eletrônico de Informações (SEI!). Aqueles processos para solicitação de 
certificados em andamento no SEI! serão encerrados no mesmo instrumento. Para 
esclarecer dúvidas específicas, por favor enviar e-mail com o questionamento e o número 
do Processo SEI para extensao@unifesp.br .

Para esclarecer dúvida ou auxílio, procure:
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A Câmara de Extensão e Cultura (CaEC)  de sua Unidade 
Universitária (Escola/Instituto/Campus); ou 

A Coordenadoria de Cursos de Extensão - Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura - ProEC - Unifesp

https://unifesp.br/reitoria/proex/institucional/a-proec/camaras-tecnicas
https://unifesp.br/reitoria/proex/apresentacao-cursos-extensao
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/

