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FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE APROVAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM APLICADA DA UFMG
(Atualizado em 22-09-21)

Inicio Registrar a ação de extensão (projeto, 
programa, curso, evento ou prestação 
de serviço) no Sistema de Informação de 

Extensão (SIEX) da Pró-Reitoria de 
Extensão da UFMG e baixar uma cópia 
do registro com o status "aguardando 

aprovação" em seu computador.  

O CENEX terá cinco dias, a 
contar da data de envio, 

para apreciar e aprovar os 
documentos. Após, 

informará, por e-mail, o 
número de registro com o 
qual o projeto foi aprovado 

no SIEX.

Fim

Preencher o check list 
correspondente à ação de 
extensão, disponível na 

página do Centro de 
Extensão (CENEX) no site 
da Escola de Enfermagem 

da UFMG.

Encaminhar os 
documentos 

anteriores, por 
e-mail, para a 
Secretaria do 

ENA.

A Secretaria do ENA elabora 
ofício informando sobre a 

aprovação pela Assembleia 
Departamental, o qual é 

assinado pela Chefia do ENA.

ATENÇÃO: As prestações de serviço deverão ser acompanhadas de 
parecer, independentemente da forma de aprovação (em ad 

referendum ou pela Assembleia Departamental).

A Chefia do ENA 
designa um professor 
para emitir o parecer 

sobre a ação de 
projeto, que terá um 

prazo de 15 dias 
para emissão do 

mesmo.

ATENÇÃO: Em situação de urgência, recomenda-se que o professor 
interessado entre em contato com os professores do ENA para verificar 

a disponibilidade deles para emissão do parecer em curto prazo.

Emitir e 
encaminhar o 

parecer assinado 
para a Secretaria 

do ENA, por 
e-mail.

A Chefia do ENA 
assina o parecer 

e coloca o 
carimbo 

?Aprovado em ad 
referendum?.

A Secretaria do ENA 
encaminha, por 

e-mail, os documentos 
aprovados - o registro 
no SIEX; o check list; 

o ofício e/ou o parecer 
(se houver) - para o 

CENEX.

ATENÇÃO: a data de início da ação de extensão 
deve ser posterior à data de aprovação.

A Secretaria do 
ENA despacha 
com a Chefia 

quanto à 
aprovação da 

ação de 
extensão:

Em Ad Referendum

 Em Assembleia 
A Assembleia Departamental 
avaliará e aprovará a ação de 

extensão após leitura do 
documento pelos membros.

ATENÇÃO: observar a 
antecedência mínima 
de dois dias úteis da 
data da Assembleia 
Departamental para 
inclusão na pauta.
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