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Nota informativa n.1/2020 
São Paulo (ProEC), 19 de fevereiro de 2020. 

Alteração no fluxo de Certificação de Concluintes de Curso de 
Extensão Presencial [CE P]  

 
1. Informamos a alteração no fluxo para certificação dos concluintes de curso de            

extensão presencial da Unifesp [CE P]. 
 

2. Como forma de antecipar a automatização da emissão e registro dos certificados via             
Sistema de Dados e Informações de Extensão da Unifesp (SiEX Unifesp - ) e de               
evitar diferentes e reiteradas entradas e saídas de solicitação à ProEC para emissão             
e registro de certificado de concluintes de CE P , com devolução de certificados              
impressos via serviços de malote, além do emprego de carimbo de tinta e registro              
manuscrito no certificado, dando margem a extravio, danificação, falta de          
informações, erros e imprevisibilidade de entrega, consideramos alteração no fluxo          
de certificação de concluintes de CE P. 
 

3. Descrição resumida: 
a. A solicitação será realizada pela coordenação do CE P unicamente via           

Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) e enviada simultaneamente para a          
Câmara de Extensão e Cultura (CaEC) da Unidade Universitária e          
simultaneamente para a Coordenadoria de Cursos de Extensão da         
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). 

 
b. Um arquivo único em PDF com todos os certificados prontos registrados será            

gerado na ProEC e enviado para a CaEC. 
 

c. A CaEC se encarregará de avisar a feitura dos certificados ao Coordenador            
(responsável técnico-científico) do CE P para que proceda a assinatura,          
conferindo validade aos certificados emitidos e registrados. 
 

d. Caso o CE P seja originário da reitoria, o mesmo procedimento será adotado,             
substituindo-se a CaEC pela chefia do departamento ou setor da reitoria           
vinculado à ação. 
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4.  A seguir, um passo-a-passo para o coordenador do CE P solicitar a emissão e o 

registro dos certificados dos concluintes. 
 

 

 
a. Fazer a identificação  com login e senha da intranet e iniciar um processo Ação 

de Extensão: Certificação; 
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b. Ao iniciar o Processo SEI!, preencher: 

 
Especificação: Solicitação de Expedição e Registro de Certificados  
Classificação por assuntos: 345 - Emissão de certificado (curso de extensão) 
Interessados: nome do coordenador, Departamento e Câmara de Extensão e 
Cultura 

 

c. No ícone  é possível alterar/consultar o processo. 

d. No ícone de incluir documento  escolher Ofício.  
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e. Futuramente será formulário específico. 

 
 

f. Preencher a descrição do ofício com Solicitar emissão e registro de certificados 
concluintes CE P; 

 
g. Em  Seguida, escolher dois destinatários: 

A CaEC (Câmara de Extensão e Cultura); 
A coordenadoria de cursos de extensão da ProEC. 

 

 

 
 

h. Repetir em Classificação por assuntos: 345 - Emissão de certificado (curso de 
extensão) 
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i. O Oficio gerado deve ser editado  com as seguintes informações: 

 
j. Relatório de Realização - Curso de Extensão Presencial [CE P] Certificados           

para Concluintes 
k. Título do [CE P]: 
l. Código ProEC do [CE P]: 
m. Classificação do [CE P]:  
n. Houve alteração em relação ao credenciado? Se sim? Qual? 
o. Lista numerada dos alunos para emissão e registro de certificados 

Nome completo e sem abreviações  
Número do Protocolo de inscrição 
Nota  ou Conceito (se houver) 
Frequência (em %) 

p. Assinatura do Coordenador (responsável técnico-científico) do curso; 
q. Nome RF do Coordenador (responsável técnico-científico) do curso 
r. Após o preenchimento e assinatura do ofício, clicar sobre o número do processo 

e  enviar o processo SEI!.

 
s. Os Destinatários são simultâneos: a CaEC e a Coordenadoria de Cursos de 

Extensão da ProEC. 
Atenção, pois no SEI! a CaEC aparece como Unidade Câmara de Extensão e 
Cultura e a Coordenadoria de Cursos de Extensão aparece como nome de Unidade 
Cursos Extensão Eventos. 
Opte por enviar notificação por e-mail. 
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t.  

 
u. Após, a ciência da CaEC nos documentos do processo SEI!, a Coordenadoria de             

Cursos de Extensão da ProEC analisa a conformidade do processo SEI!, efetua o             
registro para cada certificado e cria um arquivo em PDF com os certificados             
prontos dos concluintes com todas as informações de registro. 

v. A ProEC envia o arquivo pronto para a CaEC correspondente via SEI! - Sistema              
Eletrônico de Informações 

 
w. A CaEC, então convoca o coordenador para assinar os certificados, validando-os.  

 
Para esclarecer dúvida ou auxílio, procure: 

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
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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/

