
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS EM 

AÇÕES DE EXTENSÃO  

CURSOS E EVENTOS 

A Solicitação impressa para emissão de CERTIFICADOS de CURSOS E EVENTOS deverá 

conter todos os dados abaixo: 

 Nome completo do Curso ou Evento conforme registro no SIEX; 

 Período de realização conforme registro no SIEX;  

 Carga horária total; 

 Assinatura do (a) coordenador (a) da ação. É considerado coordenador quem 

coordenada a ação no SIEX; 

 Para Cursos e Eventos com inscrições gratuitas: Planilhas com Nome completo, CPF 

sem pontos e traço e E-mail de participantes, comissão organizadora, palestrantes, 

apresentadores, autores, coautores e outras categorias se houver; 

 Para Cursos e Eventos com inscrições via Fundações de Apoio à UFMG: Listagem 

fornecida pelo CENEX contendo SIM ou NÃO na frente dos nomes dos participantes e 

planilhas com Nome completo, CPF sem pontos e traço e E-mail da comissão 

organizadora, palestrantes, apresentadores, autores, coautores e outras categorias se 

houver; 

 Nome do tema apresentado, quando se tratar de apresentadores, palestrantes, autores e 

coautores de pôster, tema livre ou tema orientado; 

 Conteúdo Programático em caso de Cursos;   

 Importante: Para certificação de estrangeiros, é necessário que a coordenação 

procure a secretaria do CENEX antes da divulgação e realização do curso/evento, 

uma vez que o sistema de certificação não reconhece número de Passaporte, apenas de 

CPF; 

 Todos os dados acima deverão ser enviados também em formato WORD ou EXCEL 

para o e-mail cenexmed@medicina.ufmg.br, antes da entrega da lista impressa na 

Secretaria do CENEX/MED. 

 

ATENÇÃO: Para o processo de certificação, as listagens contendo CPF ou EMAIL devem 

ser verificadas antes do envio ao CENEX. Caso CPF e/ou EMAIL não estiver descrito na 

listagem, a mesma não será recebida pela secretaria e o processo de certificação não 

será iniciado até que os dados sejam devidamente preenchidos. Certifique-se que o número 

do CPF esteja correto, pois número de CPF inválido não viabiliza a certificação e a 

responsabilidade de verificação dos dados corretos é da Comissão organizadora. 
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