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São Paulo, 8 de novembro de 2019. 
 
 
Às 
Câmaras de Extensão 
Universidade Federal de São Paulo 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
Tendo em vista a implementação do novo sistema SIEX de cadastramento de 
Programas e Projetos de extensão, vimos por meio esclarecer alguns aspectos 
deste período de transição. 
 

1. O novo sistema foi projetado com o intuito de substituir o envio de arquivo 
referente ao projeto, assim, não haverá mais campo destinado a upload de 
arquivo de projeto; 

2. Há possibilidade de envio de arquivo apenas no item Parcerias, onde o 
proponente pode anexar os documentos referentes às parcerias 
estabelecidas; 

3. É possível gerar um relatório dos dados preenchidos pelo proponente; 
 
Para gerar este arquivo, é necessário clicar em Imprimir Formulário (ver figura 
abaixo) 

 

 
 
 Ao clicar em Imprimir Formulário, será gerado uma página denominada  
Relatório Cadastro de Projeto. 
 Este relatório pode ser salvo em pdf.  
 Este pdf pode ser enviado para os avaliadores dos programas e projetos, e a 
Câmara pode colocar no campo do Siex destinado à avaliação uma síntese desta 
avaliação, assim como era feito anteriormente. 
 

4. O novo sistema possui uma quantidade de itens da proposta de projetos e 
programas menor, visando a otimização e objetividade. 
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Itens que haviam no guia 
do coordenador 

 Itens que constam atualmente 

1. Natureza acadêmica 
2. Relação com a 

sociedade 
3. Fundamentação teórica 
4. Objetivos 
5. Metodologia 
6. Inclusão Social 
7. Cronograma de 

execução 
8. Acompanhamento e 

Avaliação 
9. Equipe executora 
10. Infra-Estrutura 
11. Área temática principal 

 

 1. Resumo 
2. Fundamentação teórica 
3. Objetivos 
4. Justificativa 
5. Metodologia 
6. Cronograma de ações 

(será incluído 
posteriormente) 

7. Resultado Esperado 

 

 
 
 Para atender às solicitações dos usuários, foi solicitado ao DTI alguns 
ajustes, a saber: 
 

a) Aumento do número de caracteres de cada campo. 
b) Inclusão do item Cronograma de Ações. 

 
 
Durante a fase de transição, os proponentes e avaliadores das ações extensionistas 
relativas à programas e projetos deverão se pautar nos itens que constam no 
sistema. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos a disposição para 
maiores esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Profa. Dra. Ana Maria Santos Gouw 
José Lincoln Menegildo Casselin 
Coordenadoria de Projetos e Programas de Extensão 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 


