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TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DO EDITAL DSRI NO SUAP MÓDULO 

EXTENSÃO 

Ir no módulo Extensão –> projetos –> submeter projetos --> ADICIONAR PROJETO. 

No Primeiro quadro – Adicionar Projeto: 

1. No campo “Campus”: Adicionar o Campus do Aluno que você está 

inscrevendo; 

2. No campo “titulo do projeto”: Adicionar Inscrição Edital ESPANHA 

2019. 

3. No campo “Carga horária semanal”: Adicionar 1 

Segundo quadro – Dados do Projeto: 

1. No campo “inicio da execução”: adicionar a data de 01/12/19 

2. No campo “termino da execução”: adicionar a data 01/07/2020 

3. No campo “foco tecnológico”: adicionar Educação 

4. No campo “O Coordenador Receberá Bolsa?”: Não selecionar; 

5. No campo “Possui Cunho Social”: Não selecionar; 

6. No campo “área de conhecimento”: Não selecionar nenhuma opção 

7. No campo “área temática”: selecionar “Educação” 

8. No campo “tema”: adicionar “Educação” 

9. No campo “nepp”: Não selecionar; 

Terceiro quadro – Descrição do Projeto: 

1. No campo “resumo”: adicionar as informações correspondentes ao Anexo II – 

Carta de intenções, 1° quadrante “Motivação para participação no programa 

de intercâmbio” (copiar e colar exatamente como o aluno escreveu). 

 

2. No campo “justificativa”: adicionar as informações correspondentes ao Anexo 

II – Carta de intenções, 2° quadrante “Contribuição da experiência para seu 

desenvolvimento acadêmico e profissional” (copiar e colar exatamente como 

o aluno escreveu). 
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3. No campo “fundamentação” teórica: adicionar as informações 

correspondentes ao Anexo II – Carta de intenções, 3° quadrante “Importância 

do aprendizado de uma segunda língua para o mercado de trabalho” (copiar e 

colar exatamente como o aluno escreveu). 

 

4. No campo “objetivo geral”: escrever “não se aplica” 

 

 

5. No campo “Metodologia da Execução do Projeto”: escrever “não se aplica” 

 

6. No campo “Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução”: 

escrever “não se aplica” 

 

 

7. No campo “Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados”: adicionar 

as informações correspondentes ao Anexo II – Carta de intenções, 4° quadrante 

“Como contribuirá para o seu campus, por meio dos conhecimentos 

adquiridos na experiência internacional, cite até 5 ações” (copiar e colar 

exatamente como o aluno escreveu). 

 

8. No campo “referências bibliográficas: escrever “não se aplica” 

Após preencher todos esses campos, clicar em salvar (opção em verde no final da 

tela). 

Logo em seguida o sistema te encaminhará para aba “dados do projeto”, a primeira de 

8 abas, onde você poderá ver um resumo de todas as informações adicionadas e tudo 

que escreveu na página anterior. 

 

Próximo passo: preencher as abas seguintes 

 

2- Aba Dados do edital 

Nessa aba você verá todas as datas de execução do Edital e os anexos que esses 

contem, não sendo necessário preencher nada. 
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3- Aba Caracterização dos beneficiários 

 

1. Clicar em adicionar caracterização dos beneficiários  

2. Campo “Tipo de beneficiários”: selecionar “alunos”  

3. Campo “quantidade prevista de pessoas a atender”: adicionar “1” 

4. Clicar em salvar 

 

4- Aba Equipe 

 

1. Clicar na opção adicionar aluno 

2. Campo “bolsista”: Selecionar “SIM” 

3. Campo “carga horaria”: colocar “1” 

4. Campo “participante”: Pesquisar o nome do aluno que está sendo inscrito, por 

completo e adicionar. 

5. Campo “data de entrada”: Colocar a data do dia que você está submetendo a 

inscrição. 

6. Clicar em salvar.  

Próximo passo, nessa mesma aba 

1. No quadro que aparecerá na página, ir na linha que aparece o nome do 

aluno e clicar na opção “gerenciar anexos” (está opção está no canto 

direito, na cor preta) 

2. Após clicar em gerenciar anexos: É necessário subir todos os anexos que 

são solicitados na pagina. 

3. Após subir todos os anexos obrigatórios, clicar na opção “retornar ao 

projeto”. 

A ausência de um dos anexos culminará na desclassificação do aluno por não 

cumprimento de critérios obrigatórios, de acordo com o capítulo 6 do Edital. 

 

5- Aba Metas/Atividades 

 

1. Clicar na opção “adicionar meta” 
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2. Campo “ordem”: adicionar “1” 

3. Campo “descrição”: escreva exatamente a seguinte informação: 

“Contribuições para o campus, por meio dos conhecimentos adquiridos na 

experiência internacional”.  

4. Clicar em salvar 

As atividades a serem adicionadas devem ser da meta criada acima.  NÃO criar 

mais de uma meta. 

Ordem: corresponde à sequência das ações escritas pelo aluno. 

 “Adicionar atividade”: nessa parte você irá adicionar todas as ações (uma por vez) 

que foram citadas no anexo II – carta de intenções, 4° quadrante “Como 

contribuirá para o seu campus, por meio dos conhecimentos adquiridos na 

experiência internacional, cite até 5 ações”. 

Por exemplo: se nessa parte o aluno colocou 2 ações, você deverá repetir as 

instruções abaixo por 2 vezes. Se o aluno colocou 3 ações,  repetirá as instruções 

abaixo por 3 vezes e assim sucessivamente. 

Instruções para adicionar atividade: 

1. Clicar em “adicionar atividade” 

2. Campo “ordem”: colocar o número “1”  (conforme for adicionando as 

ações, ir aumentando o número de ordem sucessivamente) 

 

3. Campo “descrição”: copiar e colar uma das ações que o aluno adicionou no 

anexo II – 4°quadrante “Como contribuirá para o seu campus, por meio 

dos conhecimentos adquiridos na experiência internacional, cite até 5 

ações”. 

 

 

4. Campo “indicador quantitativo”: escreva exatamente a seguinte 

informação: “comprovante, declaração e/ou certificado comprovando 

ação” . 

 

5. Campo “quantidade”: Colocar o número “1” 
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6. Campo “indicador (es) qualitativo (s) ” : escreva exatamente a seguinte 

informação:  “atende totalmente, atende parcialmente, não atende” 

 

7.  Campo “responsável”: selecionar o nome do aluno que está sendo inscrito 

 

 

8. Campo “integrante da atividade”: selecionar o nome do aluno que está 

sendo inscrito 

 

9. Campo “início da execução”: colocar a data “01/12/2019” 

10. Campo “fim da execução”: colocar a data “31/05/2020” 

11. Clicar em salvar 

 

6- Aba  plano de aplicação 

As instruções nessa aba devem ser repetidas 4 vezes, de acordo com o Capitulo 2 – 2.3 

do Edital, que prevê que a bolsa deve ser gasta com 1-Passagens aéreas nacionais e 

internacionais, 2- Pagamento do Programa de Intercâmbio, 3- Alimentação e transporte 

durante o Intercâmbio e  4- Seguro viagem.  

 

Instruções para as repetições: 

Primeira repetição: 

1. Clicar em “adicionar memória de cálculo” (está no final da página) 

2. Campo “recurso”: selecionar “339018-auxílio financeiro a estudantes” 

3. Campo “descrição”: escreva exatamente a seguinte informação: “Passagens 

nacionais e Internacionais” 

4. Campo “unidade de medida”: escreva exatamente a seguinte informação: 

“bilhete” 

5. Campo “quantidade”: colocar o número “4” 

6. Campo “valor unitário”: colocar o número “100” 

Segunda repetição: 

1. Clicar em “adicionar memória de cálculo” (está no final da página) 

2. Campo “recurso”: selecionar “339018-auxílio financeiro a estudantes” 
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3. Campo “descrição”: escreva exatamente a seguinte informação: “Pagamento 

do Programa de Intercâmbio” 

4. Campo “unidade de medida”: escreva exatamente a seguinte informação: 

“comprovante de pagamento” 

5. Campo “quantidade”: colocar o número “1” 

6. Campo “valor unitário”: colocar o número “100” 

Terceira repetição: 

1. Clicar em “adicionar memória de cálculo” (está no final da página) 

2. Campo “recurso”: selecionar “339018-auxílio financeiro a estudantes” 

3. Campo “descrição”: escreva exatamente a seguinte informação: “Alimentação 

e transporte durante o Intercâmbio” 

4. Campo “unidade de medida”: escreva exatamente a seguinte informação: 

“Não se aplica” 

5. Campo “quantidade”: colocar o número “1” 

6. Campo “valor unitário”: colocar o número “100” 

Quarta repetição: 

1. Clicar em “adicionar memória de cálculo” (está no final da página) 

2. Campo “recurso”: selecionar a “339018-auxílio financeiro a estudantes” 

3. Campo “descrição”: escreva exatamente a seguinte informação: “Seguro 

viagem” 

4. Campo “unidade de medida”: escreva exatamente a seguinte informação: 

“comprovante de contratação” 

5. Campo “quantidade”: colocar o número “1” 

6. Campo “valor unitário”: colocar o número “100” 

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ADICIONADOS AQUI SÃO MERAMENTE PARA 

CADASTRO, NÃO CORRESPONDEM AOS VALORES REAIS. 

7- Aba - plano de desembolso 

As instruções nessa aba devem ser repetidas 4 vezes. Em cada uma das repetições 

escolher uma opção diferente no campo “memória de cálculo”, o restante do 

preenchimento dos campos deve ser igual para todas às vezes. 

Instruções – todas as opções terão as mesmas informações abaixo: 
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1. Clicar em “adicionar item” 

2. Campo “memória de cálculo”: escolher uma das opções  

3. Campo “ano”: colocar “2019” 

4. Campo “mês”: colocar “1” 

5. Campo “valor”: colocar “100” 

6. Campo “Repetir desembolso até o mês”: deixar em branco. 

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ADICIONADOS AQUI SÃO MERAMENTE PARA 

CADASTRO, NÃO CORRESPONDEM AOS VALORES REAIS. 

8- Aba Anexos 

Nessa parte você poderá visualizar todos os anexos obrigatórios, que foram 

adicionados na inscrição. Não sendo necessário preencher nada.  

Próximo passo 

1. Clicar em “enviar projeto” (no topo da página, em verde) 

2. Aparecerá a mensagem “projeto enviado com sucesso” 

 

Fim da inscrição. 

 

 


