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ORIENTAÇÕES PARA O SISTEMA DE CERTIFICADO – SICERT 

Perfil do usuário: Coordenador da Ação de Extensão 

 

A Resolução n.º 6, de 6 de julho de 2017, do Conselho de Extensão, Cultura e 

Esporte, que estabelece as Normas Regulamentadoras das Ações de Extensão, versa 

acerca dos certificados: 

 

Art. 41. Os participantes (público-alvo atendido) e a equipe de 

execução da Ação de Extensão farão jus ao respectivo Certificado de 

Extensão que será expedido e assinado de forma digital, de acordo 

com informações oferecidas pelo coordenador das Ações, ratificados 

pelo diretor da unidade proponente e com anuência da Coordenadoria 

de Extensão. 

Parágrafo único. Será exigida a presença/participação mínima de 

setenta e cinco por cento na ação de extensão para a concessão de 

Certificados aos participantes inscritos. 

Art. 42. Constarão no Certificado de Extensão: 

I - o nome completo da pessoa que receberá o certificado; 

II - o tipo, o nome da Ação de Extensão e título da comunicação, 

quando houver; 

III - o nome da Unidade Proponente; 

IV - o período da realização e a carga horária; 

V - assinatura das autoridades competentes ou certificação digital da 

seguinte forma: 

a) para membros da equipe e participantes: do coordenador da Ação 

(ou do orientador, se o coordenador for um discente) e do dirigente da 

Unidade Proponente; e 

b) para coordenador, orientador e gestor da Ação: do dirigente da 

Unidade Proponente e do Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte. 

VI - descrição sumária das Ações realizadas, com os tópicos 

desenvolvidos, quando for o caso, com a respectiva carga horária, no 

verso do certificado. 

Parágrafo único. Caso seja detectada fraude na expedição do 

Certificado de Extensão e/ou em seu registro, o infrator sofrerá as 

penalidades previstas em legislação vigente. 

 

Portanto, os certificados das ações de extensão serão expedidos de forma digital 

e de acordo com as informações oferecidas pelos coordenadores das ações, ratificadas 

pelo diretor da unidade proponente, com anuência da Coordenadoria de Extensão. 

Buscando adequar os procedimentos da Coordenadoria de Extensão à referida 

Resolução foi desenvolvido o Sistema de Certificados (SICERT). Neste documento 

seguem algumas orientações de como manusear o SICERT. 
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IMPORTANTE! 

Antes de iniciar os passos abaixo é necessário que a sua ação de extensão esteja 

cadastrada no Sistema de Certificado pela Coordenadoria de Extensão, caso contrário 

você não conseguirá fazer login ou encontrar a sua ação. 

Solicite a inclusão de sua ação de extensão no SICERT à Coordenadoria de 

Extensão (cex.proece@ufms.br), informe o nome do coordenador, o título e o edital. 

 

 

1. CRIANDO UM TIPO DE CERTIFICADO 

Acesse o site https://certificados.ufms.br/ e siga os passos conforme as figuras 

abaixo: 

 

mailto:cex.proece@ufms.br
https://certificados.ufms.br/
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2. ADICIONANDO OS NOMES NO TIPO DE CERTIFICADO CRIADO 
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ATENÇÃO! Sempre acompanhe a situação dos certificados. Os certificados só 

estarão disponíveis para download quando obtiverem todas as 
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autorizações/assinaturas (do diretor da unidade proponente e do Pró-Reitor de 

Extensão, Cultura e Esporte). 

 

No SICERT existem quatro situações: 

SITUAÇÃO 1 – EM EDIÇÃO 

 

Quando um certificado estiver em edição, será possível adicionar pessoas através 

do botão . 

Uma vez que todas as pessoas desejadas forem adicionadas no tipo de 

certificado, haverá uma opção para enviar o certificado para aprovação do diretor da 

unidade proponente através do botão . 

 

SITUAÇÃO 2 – FECHADO 

 

 Quando um certificado estiver fechado, ele não poderá ser editado. Haverá uma 

mensagem dizendo que o certificado precisa da aprovação do responsável pela unidade 

da ação. 

 

SITUAÇÃO 3 – AUTORIZADO 

 

Quando um certificado estiver autorizado, ele não poderá ser editado e estará 

pronto para emissão dos certificados. 

 

SITUAÇÃO 4 – NÃO AUTORIZADO 
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Quando um certificado estiver não autorizado, ele poderá ser editado através do 

menu . 

 

 

3. EMITINDO O CERTIFICADO 

Somente após todas as autorizações/assinaturas os certificados estarão disponíveis 

para download. Para isso acesse https://certificados.ufms.br/ e clique em “emitir 

certificado”. 

 

 

 

https://certificados.ufms.br/
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4. EM CASO DE DÚVIDAS SEMPRE CONSULTE O MENU “AJUDA”: 

 


