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Resumo
O texto aborda a experiência com o uso do Sistema Unificado de Administração
Pública - SUAP na gestão de ações de Extensão do Instituto Federal do Maranhão
(IFMA). Até a primeira metade do ano de 2015, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT)
não possuía qualquer forma de registro sobre extensão executada nos quase 30
campi, sendo impossível acessar dados sobre projetos ou apontar índices e metas
alcançadas no diálogo com a comunidade e, dessa forma, alimentar os relatórios de
gestão sem que esse processo de busca fosse demorado, desgastante e pouco
eficiente. A submissão de projetos de extensão por meio do sistema, obrigatoriamente,
tem contribuído para o aprimoramento dos relatórios gerenciais, assim como para a
manutenção de um banco de dados, de onde se podem extrair informações de vários
elementos importantes para a coleta de índices do PDI. É pertinente salientar que
esses índices são basilares para a proposição e manutenção de políticas de extensão
que verdadeiramente atendam as demandas sociais. Tem sido um mecanismo de
gestão eficiente para o Instituto Federal do Maranhão desde sua implantação em
2015.
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Abstract
The text addresses the experience with the use of the Unified System of Public
Administration - SUAP in the management of Extension actions of the Federal
Institute of Maranhão / IFMA. Until the first half of 2015, PROEXT did not have any
form of extension registration on almost 30 campuses, it was impossible to access
data on projects or to indicate indexes and goals achieved in the dialogue with the
community and, in this way, to feed the management reports without this search
process being time consuming, exhausting and inefficient. The submission of
extension projects through the system has necessarily contributed to the
improvement of management reports, as well as to the maintenance of a database,
where information can be extracted from several important elements for the
collection of indexes of the PDI. It should be pointed out that these indices are basic
for proposing and maintaining extension policies that truly meet social demands. It
has been an efficient management mechanism for the Federal Institute of Maranhão
since its implementation in 2015.
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