
 

Prorrogação do prazo para apresentação de propostas ao Edital PROEXT 2015 – MEC/SESu. 
 

 

A Pró-Reitoria de Extensão divulga novo calendário interno para cadastramento e submissão 

de propostas ao Edital PROEXT 2015 – MEC/SESu. 

 

 

 PRAZOS EVENTO 

Até 16/03/2014 
Cadastramento e submissão das propostas no Sistema 

de Informação no link: http://proext.mec.gov.br/admin/  

De 18/03/2014 à 23/03/2014 
Análise e seleção das propostas pela COMISSÃO 

INTERNA DE AVALIAÇÃO PROEXT 2014 

24/03/2014 

Divulgação do resultado do EDITAL DE SELEÇÃO 

INTERNA UFF/PROEXT 2014 no sitio da PROEX 

(http://www.proex.uff.br), a partir das 16h. 

25 e 26/03/2014 Ajustes das propostas no Sistema de Informação 

27 e 28/03/2014 
Aprovação pela Pró-Reitoria e encaminhamento ao 

MEC das propostas. 

  

 

Para submenter a proposta é necessário cadastrar no Sistema de Informação. O endereço com 

tutorial encontra-se disponível no link: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/tutorial_de_orientacoes_para_coordenadores_propostas_do_siste

ma_proext.pdf   
 
Em caso de dúvidas sobre acesso ao Sistema, entrar em contato com a Gerência Operacional de 

Tecnologia (GOT/EX) no (21) 2629-5326 ou no gedaex@proex.uff.br    

 

Lembramos que o Sistema de Informação, nova plataforma do MEC, não dialoga com o  SIGPROJ. 

Com o objetivo de evitar o congestionamento no Sistema de Informação, a Pró-Reitoria de 

Extensão indica que o cadastramento e a submissão das propostas seja realizado o quanto antes, e 

que a proposta antes de ser submetida, devido aos erros no novo Sistema, seja  escrita em 

documento de texto e depois copiada e colada na plataforma.  

 

... 

 

O PROEXT 2015 é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, 

com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando 

aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das 

Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior. 

 

Tem entre seus objetivos:  
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 Apoiar as Instituições Públicas de Ensino Superior no desenvolvimento de programas e 

projetos de extensão, que contribuam para a implementação de políticas públicas e o 

fortalecimento da extensão universitária.  

 Potencializar e ampliar os patamares de qualidade da extensão universitária na formação dos 

alunos associando a sua natureza pedagógica à missão das instituições de ensino superior 

públicas.  

 Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação 

profissional pautada na cidadania e na função social da educação superior.  

 Contribuir para a melhoria da qualidade de educação brasileira por meio do contato direto 

dos estudantes extensionistas com realidades concretas e da troca de saberes acadêmicos e 

populares.  

 Dotar as Instituições Públicas de Ensino Superior de melhores condições de gestão de suas 

atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários enunciados nesse programa.  

 

As Instituições de Ensino Superior poderão concorrer ao financiamento de: 

 

Até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por programa que poderão ter sua vigência estabelecida até 

a data de 31/12/2016.  

 

Até R$ 100.000,00 (cem mil reais) por projeto, poderão ter sua vigência estabelecida até a data de 

31/12/2015.  

 

Caberá às Pró-Reitorias de Extensão, ou setores equivalentes, a seleção interna das propostas que 

serão enviadas ao MEC, com o intuito de respeitar os limites estabelecidos nos itens 2.5.1 do edital.  

 

Condições para participação 

 

As propostas deverão necessariamente apresentar programas ou projetos afins com as atuais 

políticas públicas, em especial com as políticas sociais, e envolver os estudantes de graduação 

regularmente matriculados na instituição.  

As atividades estudantis de extensão deverão obrigatoriamente estar vinculadas a um curso 

específico, ser acompanhadas por pelo menos um professor, contar créditos e constar de seu 

currículo.  

As universidades que venham a ter programas e projetos contemplados com recursos deverão 

destinar recursos de diárias e passagens para os coordenadores participarem de Encontro Nacional 

do Proext, em Brasília, a ocorrer no segundo semestre de 2015, em data a ser divulgada 

oportunamente, com o objetivo de fornecer subsídios para o desenvolvimento da política nacional 

de extensão. 

 

Linhas temáticas:  

 

Linha 1: Educação  

Linha 2: Cultura e arte 

Linha 3: Pesca e aquicultura 

Linha 4: Promoção da saúde 

Linha 5: Desenvolvimento urbano 

Linha 6: Desenvolvimento rural 

Linha 6, item 4.6.4: Estágios Interdisciplinares de Vivência – EIV 

Linha 7: Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza 

Linha 8: Geração de trabalho e renda por meio do Apoio e Fortalecimento de empreendimentos 

econômicos solidários 

Linha 9: Preservação do patrimônio cultural brasileiro  



Linha 10: Direitos humanos 

Linha 11: Promoção da igualdade racial 

Linha 12: Mulheres e relações de gênero 

Linha 13: Esporte e lazer 

Linha 14: Comunicação 

Linha 15: Desenvolvimento regional: inclusão produtiva, defesa civil e acesso à água  

 

De acordo com o edital, a UFF deverá respeitar o limite de 2 (dois) programas e 2 (dois) projetos 

encaminhados por Linha Temática.  

 

Inscrição da Proposta  
 

As propostas deverão ser cadastradas pelos coordenadores e enviadas para a avaliação das Pró-

Reitorias de Extensão ou equivalentes, via sistema de informação, no endereço: 

http://www.proext.mec.gov.br .  

 

As propostas serão aprovadas pela Pró-Reitoria de Extensão e encaminhadas ao MEC, via sistema 

de informação. 

 

A Pró-Reitoria de Extensão anexará cópia digitalizada de Declaração, assinada pelo Reitor da 

instituição, contendo a lista de propostas a serem submetidas e o compromisso institucional com a 

aplicação integral dos recursos a serem disponibilizados. 

 

Caberá à Pró-Reitoria de Extensão, ou equivalente a seleção interna das propostas que serão 

encaminhadas via sistema de informação, ao MEC.  

 

Acesse o Edital e aos tutoriais 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12243%3Aproext-

apresentacao&catid=235%3Aproext-programa-de-extensao-universitaria-&Itemid=487  

 

Os interessados poderão esclarecer suas dúvidas entrando em contato com a PROEX/Escola de 

Extensão pelos telefones 2629-99671/9957 (Campus Valonguinho), de segunda a sexta das 9h às 

17h, ou pelo e-mail ddr_extuff@proex.uff.br . 
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