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QUEM EMITE O CERTIFICADO?

• O COORDENADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO QUE ESTA CADASTRADO NO SIGPEX. 

Modelo do certificado que é emitido pela UFSC



QUANDO EMITIR UM CERTIFICADO? 

• Certificados somente podem ser emitidos nas seguintes situações:

1. Projetos de extensão já encerrados, isto é, projetos cujo relatório final 

já foi preenchido e enviado pelo coordenador do mesmo e aprovado 

pelo coordenador de extensão.

2. Criação do relatório parcial de um projeto, aprovado pelo 

coordenador de extensão.



• Os dados devem ser inseridos no sistema de emissão de 

certificados- UFSC  até 6 meses após o encerramento da ação 

(aprovação do relatório final pelo coordenador de extensão).

ATENÇÃO: LEMBRA-SE QUE O PRAZO PARA ENVIO DO RELATORIO 

FINAL NO SIGPEX É 30 DIAS APÓS O TERMINO DA ATIVIDADE.

Aprovação relatório final – PRAZOS 



COMO EMITIR CERTIFICADO?

• O coordenador do projeto deve acessar o sistema de certificados em 

https://certificados.ufsc.br/

• fazer login com acesso unificado UFSC

http://proex.ufsc.br/certificados/

MANUAIS DISPONÍVEIS 

https://certificados.ufsc.br/


TELA 1 

TELA 2 



Aqui ficam 

registrados todos 

os certificados do 

coordenador 



Clicar em 

“Certificados” 

e “Criar”



Clicar em “Selecionar 

um projeto” que deseja 

emitir certificado 



Clicar no nome do 

Projeto/Ação que 

deseja emitir 

certificado 



Irá Abrir uma tela com 

informações dos 

Projetos

Você irá selecionar se os 

“candidatos” serão do 

Notes (criar evento UFSC) 

ou irá importar arquivo 

com dados dos 

participantes (que devem 

estar inscritos no sistema 

UFSC)



Para criar o evento pela UFSC

1. Entrar no link: http://inscricoes.ufsc.br/activities/manage

Entrar e cadastrar sua 

atividade/curso/evento

http://inscricoes.ufsc.br/activities/manage


Para que os participantes se inscrevam:

1. Entrar no link: http://inscricoes.ufsc.br/

Vai entrar com sistema Unificado UFSC. 

Para participantes de fora da UFSC –

estes devem se cadastrar. Caso contrário, 

o certificado não é gerado.

http://inscricoes.ufsc.br/


Preencher as 

informações que o 

coordenador quer que 

estejam no Certificado.
Atenção à carga horária 

registrada no SIGPEX. 

Exemplo: se o 

Curso/Evento tem 40h:

Participantes: 30 horas

Palestrantes: 10 horas

Total = 40 horas.

Caso contrário, não 

consegue emitir todos os 

tipos de certificados.

Voltando ao certificado ☺



Selecionar a 

modalidade de 

participação –

palestrante, monitor, 

participante, 

coordenador, etc.

Cada grupo deve ter 

a sua lista individual  



Ao clicar, você 

importa a lista 

de 

participantes.



O arquivo deve 

conter apenas texto, 

possuir a extensão csv

ou txt e as 

informações devem 

estar separadas por 

vírgulas.

Somente NOME e CPF

.



Salvar o arquivo com 

o nome dos 

participantes no 

bloco de notas! 

Um arquivo para 

cada modalidade 

de participação 

(participante, 

palestrante, etc)



Caso tenha algum CPF 

incompleto, o sistema irá 

enviar alerta. Por exemplo: 

CPF incompleto na linha 

“X”



Nome, CPF e 

e-mail vão 

aparecer em 

lista. Conferir 

se todos foram 

inseridos!  



É possível visualizar o 

certificado. Para os 

certificados gerados, 

aparece um ícone verde. 

Caso, contrário, o ícone 

será vermelho, indicando 

que não foi possível gerar 

o certificado.
ícone verde ou vermelho 



O certificado é gerado e 

automaticamente enviado 

aos participantes no e-

mail fornecido na 

inscrição.





ATENÇÃO!!!

https://certificados.ufsc.br/

https://certificados.ufsc.br/


Segue a mesma lógica dos 

certificados gerados de 

projetos concluídos 



Preencher os dados do 

certificado









Será criado um relatório 

parcial no Sigpex com os 

dados deste certificado. A 

emissão dos certificados 

está condicionada a 

aprovação do relatório. 



Seu relatório foi enviado 

e se encontra sob revisão. 



http://proex.ufsc.br/certificados/Manuais disponíveis em:



http://proex.ufsc.br/certificados/Manuais disponíveis em:

Após aprovação 

do coordenador 

de extensão 



APÓS A CRIAÇÃO DO CERTIFICADO O PARTICIPANTE ACESSA O 
SITE DO CERTIFICADO UFSC E COM SEU CPF EMITE O 

DOCUMENTO
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