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ANEXO I
1. Alteração de Projeto no SUAP:

1.1 Edição do período de execução do projeto:

O(A)  Coordenador(a)  de  Projeto  poderá  reaaizar  a  aateração  do  período  de  execução  do  projeto
considerando como data de início a mesma do pagamento do recurso fnanceiro.

1.1.1 Como editar o projeto:

a) caicar na aba <Dados do Projeto>;
b) caicar na aba <Editar Projeto>,a conforme (Figura 1)
c) na teaa “Editar Projeto” preencher as informações obrigatórias,a conforme (Figura 2);
d) no campo “Início da execução”: informar a data de aiberação do recurso;
e) no campo “Término da execução”: essa data é defnida automatcamente,a conforme metas e atiidades

propostas no projeto (aimitado ao prazo aegaa preiisto no editaa); e
f) no campo “Justfcatia de aateração de datas”: informar que a aateração ocorreu em função da data de

pagamento do auxíaio fnanceiro peaa PROEX ou em iirtude de orientação da PROEX.

Figura 1:
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Figura 2:

1.2 Equipe de Execução:

O(a)  Coordenador(a)  de  Projeto deierá,a  após deferimento da PROEX,a  reaaizar  a  aateração da equipe
executora.

1.2.1 Como alterar a equipe:

1.2.1.1 Adicionar Aluno:

a) acessar o menu EXTENSÃO => Projetos => Meus Projetos;
b) caicar na aba “equipe”;
c) caicar em “adicionar aauno”;
d) preencher as informações soaicitadas na teaa abaixo (Figura 3);
e) informar se o aauno é boasista ou não (ioauntário);
f) informar a carga horária;
g) informar a data de entrada  (data de ingresso no projeto);
h) informar o nome do partcipante (aauno);
i) não informar carga horária de extensão; e
j) caicar em “Salvar”.
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Figura 3:

1.2.1.2 Adicionar Servidor:

a) acessar o menu EXTENSÃO => Projetos => Meus Projetos;
b) caicar na aba “equipe”;
c) caicar em “adicionar seriidor”;
d) preencher as informações soaicitadas na teaa abaixo (Figura 4)
e) informar “não” para boasista;
f) informar a carga horária;
g) informar o nome do partcipante (seriidor);
h) informar a data de entrada (data de ingresso no projeto); e
i) caicar em “Salvar”.

Figura 4:
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1.2.1.3 Adicionar Colaborador Voluntário (Externo ao IF Baiano):

I - Primeira Etapa:

O(A) Coordenador(a) de Extensão terá que reaaizar  o cadastro do coaaborador ioauntário,a  seguindo as
etapas abaixo:

a) em “extensão”,a caicar na aba “projetos”;
b) caicar na aba “cadastros”;
c) caicar em “Cadastro de ioauntário” para adicionar o coaaborador ioauntário conforme informações da

teaa abaixo  (Figura 5); e
d) anexar documento de identfcação com foto do(a) Coaaborador(a) Voauntário (externo).

Figura 5:

II - Segunda Etapa:

O(A) Coordenador(a) do Projeto deierá incauir o Coaaborador Voauntário no projeto,a seguindo as etapas
abaixo:

a) no projeto de extensão,a na aba “equipe”;
b) caicar em adicionar “coaaborador ioauntário” (deierá estar preiiamente cadastrado peao Coordenador

de Extensão);
c) informar os dados conforme soaicitado na teaa abaixo (Figura 6); e
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d) anexar no projeto o  Formuaário de Atiidades Voauntárias do(a) Coaaborador(a) Voauntário (externo),a
em PDF,a  deiidamente assinado.

Figura 6:

1.2.2 Como incluir os documentos obrigatórios da equipe do projeto:

a) acessar o menu EXTENSÃO => Projetos => Meus Projetos;
b) caicar na aba “equipe” do projeto;
c) caicar  no  botão  “gerenciar  anexos”  na  aistagem  dos  membros  da  equipe  (Figura  7)  OaS:  pode  ser

necessário anexar documentos diferentes para cada membro do projeto –  consuatar o editaa;
d) na aistagem de “Anexos do Partcipante”,a caicar em “atuaaizar anexos” (Figura 8);
e) na teaa de upaoad de arquiio,a digitar um nome para o anexo e escoaha o arquiio (PDF) que deseja anexar;
f) caicar no botão “saaiar”; e
g) repetr essas etapas para cada documento a ser anexado,a conforme exigência do editaa.
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Figura 7:

Figura 8:

1.3 Metas / Atvidades:

O(a) Coordenador(a) de Projeto deierá incauir as obseriações reaatias ao cronograma: Metas / Atiidades,a
para os ajustes necessários,a após anáaise e deferimento da PROEX,a conforme descrito abaixo:

a) acessar o menu EXTENSÃO => Projetos => Meus Projetos;
b) na aba “Metas / atiidades”,a caicar em “Registar a execução”; e
c) na teaa “Registro de Execução de Atiidade” preencher todas as informações (indicadores quaaitatios,a

quantdade,a  início  e  fm  da  execução  e  descrição  das  atiidades  reaaizadas  e  caso  tenha  aagum
documento para anexar,a poderá incauí-ao no formato PDF em “arquiios”) e “Salvar”. (Figura 9).

OBS: O SUAP não permite aaterar e excauir metas / atiidades,a no entanto é possíiea reaaizar a edição da
equipe que está iincuaada à meta em “ações”. 
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Figura 9:

1.4 Plano de Aplicação:

O(a) Coordenador(a) de Projeto deierá aaterar e manter atuaaizado o paano de apaicação de acordo com
as despesas reaaizadas,a atendendo às normatias da PROEX e ao disposto nos editais,a reaaizando a incausão dos
itens na memória de cáacuao,a conforme abaixo:

a) caicar  na  aba  “Adicionar  Memória  de  Cáacuao”,a  e  incauir  as  informações,a  conforme  orçamento
aproiado;

b) na teaa “Memória de Cáacuao”,a  incauir as informações obrigatórias (Figura 10); e
c) caicar em “Salvar”.

Figura 10:



PODER EXECUTIVO
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profssionaa e Tecnoaógica
Insttuto Federaa de Educação,a Ciência e Tecnoaogia aaiano –  Reitoria

Pró-Reitoria de Extensão

1.5 Plano de Desembolso:

O(a)  Coordenador(a)  de  Projeto  deierá  manter  atuaaizado os  gastos  reaaizados  durante  a  execução do
projeto,a anexando os comproiantes de compra de materiaa de consumo e / ou seriiços,a obseriando os tpos de
documentos aegais aceitos como documentos fscais (nota fscaa,a cupom fscaa,a  recibos  –  Vide  Guuia  Rápido
disponíiea  na  página da PROEX:  (http://ifbaiano.edu.br/portaa/extensao/-p-content/upaoads/sites/2/19/0/90/
guia-materiais-proex- 19/0.pdf )

1.5.1 Gerenciando os custos realizados:

a) caicar na aba “Paano de desemboaso”;
b) caicar em “Guerenciar Guasto” e preencher com as informações obrigatórias.(Figura 11);
c) anexar o comproiante fscaa  aegíiea da aquisição (cupom,a nota fscaa,a recibo)
d) caicar em “Salvar”.

OaS: Haiendo necessidade de incauir quaaquer informação adicionaa,a necessária para escaarecimentos dos itens
adquiridos,a como descontos,a etc. o campo “obseriação” deierá ser utaizado.

Figura 11:

http://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/guia-materiais-proex-%202019.pdf
http://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/guia-materiais-proex-%202019.pdf

