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CURSO DE EXTENSÃO – A DISTÂNCIA 

Procedimentos para solicitar registro de certificados de concluintes, professores e organizadores 

Orientação aos Coordenadores dos Cursos de Extensão da Unifesp  

 credenciados no SIEx — Sistema de Dados e Informações de Extensão.  

C. Certificado para concluintes, professores e organizadores 

Passo a passo para o coordenador Registrar certificado (em arquivo PDF) 

1.º Passo. Confecção, elaboração de modelo e assinatura. O Coordenador deve providenciar a elaboração do modelo dos certificados, e 

encaminhá-lo via SEI (Sistema Eletrônico de Informações) para Coordenadoria de Cursos de Extensão e Eventos da PROEC e para a Câmara de 

Extensão e Cultura. Observação:  

a) Os certificados devem ser assinados pelo(a) “Coordenador(a) responsável técnico e científico”; 

b) Logotipos: utilizar apenas institucionais (de acordo com o Manual de Uso da Marca Unifesp); 

c) Informações sobre participação de outros órgãos/instituições podem ser descritas no corpo do texto do certificado; 

d) O logotipo da Secretaria de Educação a Distância - SEAD - poderá ser posicionado no canto superior direito, havendo concordância da mesma; 

e) Devem constar as seguintes informações, a serem fornecidas pela PROEC, na face ou no verso do certificado:  

I. Curso de extensão — Cód. PROEC xxxxx. 

II. Área Temática: xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

III. Certificado registrado sob o n.º xxxx. Lv.xx/aaaa(ANO). Fls.: xx   

IV. (local), (data dd/mm/aaaa). 

V. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC - UNIFESP 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
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2.º Passo. Envio para a PROEC e Solicitação do Registro. Em seguida, após aprovação do modelo, enviar a lista dos concluintes (Anexo I) 

que fizeram jus ao certificado e a lista dos organizadores e professores do curso (Anexo II).  

Solicitar os dados de registro a serem impressos no certificado: número, livro, folhas e data do registro. 

Observação: o certificado a ser conferido ao “coordenador responsável técnico científico da ação” deve ser assinado pela Coordenação da 

Câmara de Extensão e Cultura do Campus/ Unidade Acadêmica ou função equivalente. Os demais certificados devem estar assinados pelo 

coordenador da ação.  

3.º Passo. Conferência e Registro dos Certificados. Após o registro devido na PROEC, o coordenador poderá finalizar a confecção em PDF 

dos certificados com os respectivos dados de registro. 
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