
Ministério da Educação - MEC
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Pró-Reitoria de Extensão - ProEx
Departamento de Administração, Finanças e Contratos – DeAFC-Ex

Serviço de Acompanhamento de Processos e Certificações – SerAPC

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO E ASSINATURA DE 

CERTIFICADOS
Número de Ordem (uso exclusivo da ProEx): _____/__________.

Anexe a lista de certificados com nome completo e documento dos participantes. Os discentes e docentes constantes
da lista e certificados deverão ser os mesmos registrados na atividade no sistema ProExWeb.

Número do processo da atividade de extensão no sistema ProExWeb:

23112.00 / - 

Título da Atividade:

Coordenador:

Departamento ou Setor ou Unidade do Coordenador:

Ao Serviço de Acompanhamento de Processos e Certificações da ProEx – SerAPC,

           Solicito, por meio desta, o registro dos certificados desta atividade de extensão, de acordo 
com lista anexa e conforme consta no sistema ProExWeb, tendo ciência de que os certificados de
extensão só serão registrados após a Aprovação do Relatório de Extensão da respectiva atividade
(quando constará no mesmo sistema, no campo Status: Relatório Aprovado).

Sem mais,

Ao Pró-Reitor de Extensão,

           Solicito, por meio desta, sua assinatura nos certificados desta atividade de extensão, de 
acordo com lista anexa.

           Sem mais,

São Carlos-SP,  de  de 

_______________________________________________________________________________
Assinatura do Coordenador Responsável pela Atividade de Extensão no sistema ProExWeb

Deseja o envio via malote? SIM     NÃO, prefiro retirar na ProEx, (preencher abaixo):

DADOS DE CONTATO PARA RETIRADA DOS CERTIFICADOS

E-mail:  Telefone: - -

Formulário SerAPC- ProEx 003
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