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Olá! Prezada(o) participante das
ações de extensão realizadas pela Pró-
reitoria de Extensão (PROEX) da
UNIFAL - MG, seja muito bem-vinda(o)!

“Numa sociedade cuja quantidade e
qualidade de vida se assenta em
configurações cada vez mais complexas
de saberes, a legitimidade da
universidade só será cumprida quando
as atividades, hoje ditas de extensão, se
aprofundarem tanto que desapareçam
enquanto tais e passem a ser parte
integrante das atividades de
investigação e de ensino”. (SANTOS,
Boaventura de Souza)
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A Extensão na Educação Superior
Brasileira é a atividade que se integra
à matriz curricular e à organização da
pesquisa, constituindo-se em
processo interdisciplinar, político
educacional, cultural, científico,
tecnológico, que promove a interação
transformadora entre as instituições
de ensino superior e os outros setores
da sociedade, por meio da produção e
da aplicação do conhecimento, em
articulação permanente com o ensino
e a pesquisa.
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É com júbilo que lhe recebemos aqui e agradecemos imensamente 
pelo seu interesse em participar de nossos Cursos e Eventos.

A seguir explicaremos passo a passo o processo de inscrição em 
ações de extensão, caso ainda tenha dúvidas, você poderá entrar em 

contato com a PROEX pelos meios que seguem: 

Secretaria: (35) 3701 9300 – extens@unifal-mg.edu.br
https://www.unifal-mg.edu.br/extensao

Gerência de Cursos e Eventos:
Gerente: Profª Dra. Josie Resende Torres da Silva

Telefone: (35) 3701 9606
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Telefone: (35) 3701 9302
E-mail: siexunifal@gmail.com

Auxiliares em Administração: 
Mauro Sérgio Pinto Gouvêa

Cibele Emília Cassiano



PASSO 01: 
- Acessar ao link: https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/inscricoes/
- Se você já possui cadastro no Sistema CAEX basta entrar com seu login (CPF) 
e senha;
- Se é seu primeiro acesso, clique em “Não sou cadastrado” e siga para realizar o 
cadastro.
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PASSO 02:
- Clique no quadrado "INSCRIÇÕES", depois clique no "FORMULÁRIO 
DE INSCRIÇÕES" onde aparecerá  uma lista com todas as ações de 
extensão com inscrições abertas. Selecione a ação desejada e clique 
no botão "AVANÇAR". 
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PASSO 03: 
- Preencha a segunda parte do "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES" 
com suas informações (algumas dessas informações são opcionais e 
podem ficar em branco). Clique no botão "AVANÇAR".
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PASSO 4.1:
Selecione a(s) atividade(s) da(s) qual(is) deseja participar clicando na 
caixa de seleção correspondente à atividade.
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PASSO 4.2:
Para saber os detalhes de uma atividade, clique sobre a "LUPA" 
correspondente. Nesta aba você encontrará no campo "LOCAL" o 
LINK DE ACESSO À PLATAFORMA pela qual será transmitida o 
evento. 
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PASSO 5: 
Feche a aba que abriu ao clicar na "LUPA", assim retornará na aba 
das atividades já devidamente selecionadas. Clique em "AVANÇAR"
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PASSO 06:
Última parte do "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO". Confira as 
informações da sua inscrição e clique em "CONFIRMAR". Se houver 
algo errado clique em "VOLTAR".
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PASSO 07: 
Aparecerá a caixa azul com a mensagem: "Inscrição efetuada com 
sucesso”. Verifique a tabela abaixo, a primeira linha correspondente a 
sua mais nova inscrição. E-mail de confirmação de inscrição enviado 
para____"
As inscrições ficarão listadas logo abaixo e no botão "GERENCIAR" 
(a frente do título da ação) poderá ser acessado novamente a aba que 
contém a "LUPA" com os detalhes da ação
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CERTIFICADOS: 
Os certificados serão liberados por meio do CAEX, clicando no botão 
"CERTIFICADOS". O Processo de Emissão de Certificados possui um 

período maior para conclusão pois precisa passar por alguns trâmites. 
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Se o seu certificado ainda não está disponível,  na sua área pessoal 
do CAEX, verifique se já foram emitidos certificados para a ação de 
extensão desejada, consultando o “panorama geral de certificados” 
(CAEX –> “Consulta de Certificados” –> “Quero ver o panorama geral 
de certificados”. 

Link direto:
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/admin/visao_geral.php.

**Se os certificados não foram emitidos, consulte a listagem abaixo para se
informar se o relatório da ação foi apresentado pelo coordenador e, em caso
afirmativo, em que estágio se encontra o processo de certificação.
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Legenda:
A. Situação 1: Relatório apresentado na forma impressa.

Aguardando envio do arquivo digital para avaliação técnica da
Proex.

B. Situação 2: Relatório apresentado na forma impressa e digital,
aguardando avaliação técnica da Proex.

C. Situação 3: Relatório incorreto/incompleto – aguardando
procedimentos do coordenador para correção/completude das
informações necessárias à emissão de certificados/declarações.

D. Situação 4: Relatório aprovado pela Proex – aguardando
conclusão do processo de emissão de certificados/declarações.
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Cursos e Eventos

Cursos
Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância,
planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8
horas e critérios de avaliação definidos.

Eventos
Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela
específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e
tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela universidade.

Fonte: https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/eventos-e-cursos/
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Qualquer dúvida estamos à disposição!
Gratidão pela sua participação!

Pró-reitoria de Extensão da UNIFAL - MG

(35) 3701 9300 – extens@unifal-mg.edu.br 17



Organização:

Projeto de Extensão PaliAB UNIFAL - MG
Programa de Extensão PaliATIVO
PREAE: 4503 | Edital: 05/2019 (Probext 2020 - PROGRAMAS)

Discentes:
- Patrick Augusto Quintino Pinto – Graduando em Farmácia UNIFAL – MG;
- Lourdes Helena de Paula da Silva – Graduanda em Enfermagem UNIFAL – MG;
- Waldecy Lopes Junior – Graduando em Enfermagem pela UNIFAL – MG.

Coordenação:
- Prof.ª Dr.ª Isabelle Cristinne Pinto Costa - Docente na Escola de Enfermagem
- Prof.ª Dr.ª Andreia Cristina Barbosa Costa - Docente na Escola de Enfermagem

UNIFAL – MG, Julho de 2020.
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