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EVENTOS 

Procedimentos para solicitar registro de certificados de Participantes 

Orientação aos Coordenadores dos Eventos da Unifesp  

(científicos, institucionais, culturais e esportivos) 

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

A. Certificado para participante  

Passo a passo para o coordenador Autorizar Emissão de certificado. 

1.º Passo. Confirmação dos dados de realização. O Coordenador deve confirmar por e-mail — para eventos@unifesp.br — os seguintes 

dados relativos à realização do evento:  

1. Titulo do evento; 

 2. Código PROEC;  

3. Carga horária total; 3.1 Carga horária teórica; 3.2 Carga horária prática;  

4. Dias de realização (dd/mm/aaaa);  

5. Local de realização - Município 

6. Coordenador(a) do evento (nome e tratamento);  

7. Observações.  

2.º Passo. Verificação. Validação de Inscrições. Relação de participantes. A PROEC verificará (e alterará, se necessário) as informações 

fornecidas pelo coordenador do evento credenciado com os dados no Sistema (SIIU – Sistema Integrado de Informações Universitárias) e 

validará as inscrições.  

3.º Passo. Autorização de emissão dos certificados. Para autorizar a emissão dos certificados de participação, o Coordenador do evento, no 

ambiente do SIEX (http://www.unifesp.br/reitoria/proex/siex-frame), deverá identificar-se com usuário e senha da Intranet.   

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
eventos@unifesp.br
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/siex-frame
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4.º Passo. Notificação dos participantes. Após Autorizar Emissão de certificado na página do evento (SIEX) o Coordenador informará (via e-

mail), para os participantes que fizeram jus ao certificado, todas as instruções contidas no seguinte link: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/credenciamento/documentos/O_caminho_do_participante_de_evento_autorizado_a_emitir

_seu_certificado_3.pdf 

Observação: as instruções do link acima podem ser expostas em local visível nos dias de evento. [ 

5.º Passo. Emissão do certificado. O participante, uma vez autorizado pela coordenação, acessará o link para a emissão do seu certificado. 

Disponível em: http://www.unifesp.br/reitoria/proex/index.php/acoes/cursos-deextensao-e-eventos/emissao-de-certificados/participacao-em-

eventos 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/credenciamento/documentos/O_caminho_do_participante_de_evento_autorizado_a_emitir_seu_certificado_3.pdf
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/credenciamento/documentos/O_caminho_do_participante_de_evento_autorizado_a_emitir_seu_certificado_3.pdf
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/index.php/acoes/cursos-deextensao-e-eventos/emissao-de-certificados/participacao-em-eventos
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/index.php/acoes/cursos-deextensao-e-eventos/emissao-de-certificados/participacao-em-eventos

