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Estabelece as orientações quanto a par cipação dos chefes dos
Departamentos de Extensão e Relações Ins tucionais ou setores
correlatos dos campi, como proponentes e/ou membros de
projetos de extensão no Ins tuto Federal do Maranhão/IFMA.

Considerando o ar go 34, da Resolução n° 47/2015, que trata da Polí ca de Programas e Projetos de Extensão, a
qual estabelece que o acompanhamento dos programas e projetos, das ações de extensão, será feito pelo
Departamento de Extensão e Relações Ins tucionais - DERI ou setor correlato de cada Campus.
Considerando o bloqueio apresentado pelo Sistema Uniﬁcado da Administração Pública - SUAP, que impede a
submissão de projetos de extensão e a par cipação, como membro, em equipes de projetos de extensão por parte
dos servidores que atuam como chefes dos DERI ou de setores correlatos no Campus.
Informamos aos chefes dos DERI ou setor correlato no Campus que, quando exis r manifestação de interesse em
submeter projeto de extensão ou par cipação em equipe de determinado projeto, que sejam tomadas as
providências abaixo mencionadas:
1 - Encaminhar, para o email dippe@ifma.edu.br, a solicitação de desbloqueio no SUAP, apresentando a
jus ﬁca va, com vista a submissão de projeto ou par cipação em equipe de projeto de extensão.
2 - Informar se existe outro servidor lotado no Departamento de Extensão e Relações Ins tucionais ou setor
correlato, no Campus, que possa realizar o acompanhamento e monitoramento do projeto de extensão.
3 - No caso mencionado no item 2, informar: nome e siape do servidor.
Parágrafo único: Se não houver, além do tular da função outro servidor lotado no DERI ou setor correlato, o
acompanhamento e o monitoramento do projeto de extensão serão realizados por servidores lotados na PróReitoria de Extensão do IFMA.

Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Adriana Monteiro Santos (2814159)
Diretoria de Programas e Projetos de Extensão
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