
Tutorial GPC
Submissão de propostas

Projeto de Extensão



Dica importante: utilizar o navegador Google Chrome

O sistema de Gestão de Projetos e Convênios (GPC) poderá ser

acessado pelo endereço web.sistemas.pucminas.br/gpc ou

por meio do site da Proex (aba Acesso Restrito).

Primeiro acesso: informar o número do CPF e clicar em

“1º acesso? Cadastre-se” para criação de 

uma senha. Se o professor estiver utilizando algum 

computador da PUC Minas, poderá clicar em

“Acessar com usuário de rede”.



Na primeira tela, deverá ser indicada a entidade que deseja logar:
PROEX - Pró-reitoria de Extensão



Para iniciar o cadastro, clicar no botão        ao lado do calendário 
correspondente.



Em “Dados Iniciais da Proposta”, há duas opções: 

- Cadastrar uma nova ação
- Fazer cópia de ação anterior

1) Caso seja cadastro de uma
nova ação, basta marcar esta
opção e dar prosseguimento
ao preenchimento do
formulário, salvando sempre
que for fechar ou mudar de
aba (passe para o slide 11).

2) Se o proponente optar por fazer cópia 
de uma ação já cadastrada anteriormente 
no GPC, em seu nome,  deverá seguir os 

passos apresentados nos próximos slides.



1. Clicar na lupa para pesquisar a ação que será copiada.



2. Preencher os campos:

- Tipo de ação: selecionar “Projeto de extensão”;
- Calendário: selecionar o calendário em que o projeto a ser copiado está cadastrado;
- Código: informar o código do projeto a ser copiado.

3. Clicar em “Pesquisar”. Aparecerá o nome da ação anterior. 

4. Marcar        e clicar em “Selecionar”.



5. Na tela a seguir, preencher os campos:

- Etapa e Configuração de Etapa: selecionar “Cadastro/Submissão”;
- Visão: selecionar “Cadastro de Ação”;
- Início e fim da vigência.

Clicar em 
Pesquisar

6. Clicar em 
“Pesquisar”. 



7. Selecionar as seções que serão copiadas e clicar em SALVAR.



É importante destacar que, para projetos de continuidade, as alterações e os 
avanços em relação ao projeto anterior deverão ser incorporados à proposta.

A partir daí, o proponente terá acesso a todas as seções já preenchidas 
(com os dados resgatados da ação anterior), que poderão ser editadas.



Na seção
Dados Iniciais da 
Proposta
poderá ser feito o 
download dos 
documentos 
necessários.



Após finalizar o preenchimento da proposta e anexar todos os documentos
necessários (na aba Upload de Documentos), ir à seção “Submissão de Projeto” e
clicar em “Submeter formulário”.



Caso o proponente queira sair do sistema e dar continuidade ao preenchimento,  
posteriormente, deverá efetuar o login novamente e ir para a tela inicial (Home).

Em “Meus Projetos”, clicar no botão           (editar/alterar).



Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Proex.

Denise Ferreira Gomes

Assessoria Acadêmica

(31) 3319-4558

proexassessoria@pucminas.br

Site: pucminas.br/proex

mailto:proexassessoria@pucminas.br

