ROTEIRO PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM
NÚCLEOS DE ESTUDOS E EMPRESAS JUNIORES
**A SOLICITAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PELO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA
ENTIDADE DE EXTENSÃO**

OBSERVAÇÕES
1 - Os certificados poderão ser solicitados e serão emitidos desde que o vínculo do aluno
com a entidade de extensão esteja inativado, seja em relação a mudança de função ou
saída da entidade;
2 - Aquele aluno que precise do certificado, mas ainda continue ativo no núcleo, deverá
solicitar que o professor responsável encaminhe um e-mail para "codets@proec.ufla.br",
com uma declaração comprovando sua participação, afirmando a continuidade do vínculo
e informando nome, matrícula, período de participação a constar no certificado e carga
horária, para que possamos emitir uma declaração de participação na entidade;
3 - Alunos que não possuem mais vínculo com a UFLA e precisam do certificado, devem
se
cadastrar
no
SIG
como
participantes
externos
(https://sig.ufla.br/modulos/publico/eventos/inserir_participante_externo.php) e solicitarem
que o professor responsável o adicione na equipe da entidade, informando período de
participação a constar no certificado e carga horária, além de inativar o vínculo;
4 - A carga horária solicitada no certificado deverá ser coerente com as horas de atividade
do aluno. Além disso, datas de certificados diferentes não devem se sobrepor, caso isto
ocorra o certificado não será emitido até que seja feita a correção;

ETAPAS PARA A SOLICITAÇÃO

Etapa 1 - Professor, faça seu login no SIG;

Etapa 2 - Clique em "entidades de extensão";

Etapa 3 - Acesse a "equipe" da entidade de extensão;

Etapa 4 - Cadastre o aluno na equipe da Entidade de Extensão

Etapa 5 - Clique e acesse as informações do aluno cadastrado;

Etapa 6 - Clique em "editar" para informar a função e tempo de vínculo do aluno;

Etapa 7 - Informe os dados solicitados;

Etapa 8 - Clique em "editar" para solicitar o certificado;

Etapa 9 - Informe a carga horária referente ao período e clique em "solicitar";

