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Introdução 

Em setembro de 2017, foi assinado o Termo de Cooperação (TED) entre a Universidade de 

Brasília – UnB e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN com o objetivo de 

permitir a transferência tecnológica dos Sistemas Integrados de Gestão – SIG (Sistema 

Integrado de Administração e Comunicação – SIGAdmin; Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos – SIGRH; Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – 

SIPAC e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA). 

 

Objetivo 

Descrever as funcionalidades relacionadas à produção de Relatórios de Extensão por meio de 

funcionalidades integrantes de Portais ou Módulos dos Sistemas SIG-UnB. 

 

Termos e Definições (Glossário) 

Termo Definição 

Sistema SIGAA 

Módulo Graduação 

Usuários Perfil Específico do DEG 

Perfil Administrador DEG 

 

 

Relatórios INEP 

Esta funcionalidade permite gerar relatórios de atividades de extensão da instituição. 

Para acessar, entre no SIGAA → Módulos → Extensão → Relatórios → Relatórios (INEP), 

conforme demonstrado a seguir: 
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Número Total de Programas e seus Respectivos Projetos Vinculados 

Permite ao gestor de extensão gerar um relatório com o total de programas e seus respectivos 

projetos vinculados aos programas. 

O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGAA → Extensão → Relatórios → Relatórios 

(INEP) → Número Total de Programas e seus Respectivos Projetos Vinculados. 

O sistema apresentará a seguinte tela: 
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Informe o ano desejado para emissão do relatório, assim como o tipo do formato (PDF, XLS 

ou HTML) e, por fim, clique no botão Enviar, conforme destacado acima. 

Como exemplo, segue abaixo um relatório com o campo Formato do Relatório com o tipo 

PDF selecionado: 
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Número Total de Projetos não-Vinculados, Público Atendido e Pessoas Envolvidas na 

Execução, Segundo a Área Temática 

Permite ao gestor de extensão gerar um relatório com o total de projetos não-vinculados a 

programas, bem como o público atendido e pessoas envolvidas na execução por área temática. 

O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGAA → Extensão → Relatórios → Relatórios 

(INEP) → Número Total de Projetos não-Vinculados, Público Atendido e Pessoas Envolvidas 

na Execução, Segundo a Área Temática. 

O sistema apresentará a seguinte tela: 

 

Informe o ano desejado para emissão do relatório, assim como o tipo do formato (PDF, XLS 

ou HTML) e, por fim, clique no botão Enviar, conforme destacado acima. 

Como exemplo, segue abaixo um relatório com o campo Formato do Relatório com o tipo 

PDF selecionado: 
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Número Total de Cursos, Total de Carga Horária, Concluintes e Ministrantes em Curso 

de Extensão Presencial, Segundo a área de Conhecimento CNPq 

Permite ao gestor de extensão gerar um relatório com o total de cursos, carga horária, 

concluintes e ministrantes nos cursos de extensão presencial. 

O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGAA → Extensão → Relatórios → Relatórios 

(INEP) → Número Total de Cursos, Total de Carga Horária, Concluintes e Ministrantes em 

Curso de Extensão Presencial, Segundo a área de Conhecimento CNPq. 

O sistema apresentará a seguinte tela: 

 

Informe o ano desejado para emissão do relatório, assim como o tipo do formato (PDF, XLS 

ou HTML) e, por fim, clique no botão Enviar, conforme destacado acima. 

Como exemplo, segue abaixo um relatório com o campo Formato do Relatório com o tipo 

PDF selecionado: 
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Número Total de Eventos Desenvolvidos, por Tipo de Evento e Público Participante, 

Segundo Área Temática de Extensão 

Permite ao gestor de extensão gerar um relatório com o total de eventos desenvolvidos por 

tipo de evento e público participante. 

O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGAA → Extensão → Relatórios → Relatórios 

(INEP) → Número Total de Eventos Desenvolvidos, por Tipo de Evento e Público 

Participante, Segundo Área Temática de Extensão. 

O sistema apresentará a seguinte tela: 

 

Informe o ano desejado para emissão do relatório, assim como o tipo do formato (PDF, XLS 

ou HTML) e, por fim, clique no botão Enviar, conforme destacado acima. 

O sistema baixará um arquivo em PDF para visualização do relatório, conforme demonstrado 

nos exemplos anteriores. 

 


