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“A extensão está no DNA da
FOUFG”
Prof. Edvward Madureira Brasil

https://proec.ufg.br/p/29427-o-que-e-a-proec

Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (PROEC)

1. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)

§ proec.ufg.br: Orientações necessárias ao
planejamento e desenvolvimento de ações da
extensão na UFG

§ Destaques recentes:
§ Cartilha de extensão (orientações básicas sobre conceitos de
extensão, voltadas a servidores, discentes e comunidade em
geral
§ Divulgação de ações de extensão da UFG:
https://proec.ufg.br/p/35794-formulario-de-divulgacao-proec

https://issuu.com/proec.ufg/docs/cartilh
a_da_extens_o_ufg_-_proec

https://proec.ufg.br/p/29427-o-que-e-a-proec

Coordenação das Atividades
de Extensão (CAEX) – FOUFG

2. Coordenação das Atividades de Extensão
(CAEX) – FOUFG

§ odonto.ufg.br: orientações para as
particularidades da FOUFG e links rápidos para o
site da PROEC

§ Representantes da CAEX/FOUFG:
§ Portarias SEI n.5 e n.6 / FOUFG (vigência até 05/02/2022)
§ Titular: Profa. Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa
§ Suplente: Profa. Patrícia Correia de Siqueira

§ Apoio técnico: Monike Gomes

Resolução CONSUNI n. 39/2020

Principais normativas

3. Principais normativas
§ Política Nacional de Extensão Universitária (maio/2012):
§ https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extensão-Universitária.pdf

§ Resolução MEC/CNE/CES n. 7 , de 18/12/2018: Diretrizes para a Extensão
na Educação Superior Brasileira
§ https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/rces007_18_-_MEC_CNE.pdf

3. Principais normativas – UFG
§ Resolução CONSUNI n. 39/2020: Regulamento das Ações de Extensão e
Cultura na Universidade Federal de Goiás – UFG.
§ Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Resolucao_CONSUNI_2020_0039_%281%29.pdf

§ Resolução CONSUNI n. 13/2018: Realização de serviços remunerados na
UFG.
§ Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Resolucao_CONSUNI_2018_0013.pdf

§ Resolução CONSUNI n. 08/2010: Participação voluntária de pessoa física na
equipe executora de ações de extensão na UFG.
§ Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Voluntario_Resolucao_CONSUNI_2010_0008.pdf

§ Convênio: Participação voluntária de pessoas jurídicas (alunos de outras
Faculdades, por exemplo) como participante externo na equipe executora
§ Orientações em: https://www.convenios.ufg.br/p/2448-modelagem-dos-processos-fluxogramas

Inserção curricular da
extensão

4. Inserção curricular da extensão
§ Pelo menos 10% da carga horária dos cursos de graduação deverão
ser compostas por ações de extensão em que o aluno foi protagonista
§ O prazo máximo para implantação desta integração formal entre
extensão e ensino é 29/12/2020
§ Assunto em discussão na UFG

Dicas para desenvolver uma
ação de extensão

5. Dicas para desenvolver uma ação de extensão
I.

Verifique se sua ideia é mesmo sobre extensão:
a)

Foca na comunidade externa à UFG como público principal?

b)

Estimula a relação entre a UFG e outros setores da sociedade?

c)

Articula ensino e pesquisa junto à extensão, considerando as demandas sociais da população?

d)

Tem participação de servidores e estudantes da UFG na equipe executora?

e)

Planeja produzir ou sistematizar conhecimento para a comunidade externa à UFG?

ØSegundo a Resolução CONSUNI n. 39/2020, é obrigatório atender aos
requisitos acima em qualquer ação de extensão.

5. Dicas para desenvolver uma ação de extensão
II. Que tipo de extensão você planeja?
a)

Programa: ação que obrigatoriamente tem a articulação de, no
mínimo, três projetos, com coordenações distintas, podendo ou
não estar associados a outras ações (cursos, eventos, prestação
de serviços), que integrem as ações de extensão, pesquisa e
ensino desenvolvidas de forma processual e contínua, executadas
pelo prazo mínimo de três anos e máximo de 10 anos.

ØResolução CONSUNI n. 39/2020
proec.ufg.br

5. Dicas para desenvolver uma ação de extensão
II. Que tipo de extensão você planeja?
b)

Projeto: “ação continuada de natureza educativa, social, cultural, científica, política e/ou
tecnológica, com objetivo específico e prazo mínimo de um ano e máximo de cinco anos.”

c)

Curso: “ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, nas modalidades presencial,
semipresencial ou a distância, com planejamento e critérios de avaliação definidos, com carga
horária mínima de oito horas, sendo classificados como capacitação, aperfeiçoamento ou
atualização.”

d)

Evento: “ação que vise a promover, mostrar e divulgar atividades de interesse: técnico; social;
científico; artístico; e esportivo.”

e)

Prestação de serviço: “ação de serviço técnico especializado pela comunidade universitária na
forma de assessorias, consultorias, perícias, análises laboratoriais e outras.”

ØResolução CONSUNI n. 39/2020

5. Dicas para desenvolver uma ação de extensão
III. Quem participará da equipe executora?
• Coordenador(a): servidor docente ou TAE ativo da UFG.
• Vice-coordenador(a): pode ser participante externo da UFG.
• Estudantes da UFG: devem participar do planejamento e execução das ações.
• Outros participantes internos à UFG: servidores e TAEs.
• Participante externo à UFG: deve receber cadastro adicional, além de ter seu nome inserido no
SIGAA:
• Se for aluno(a) de graduação, deve ser firmado convênio com a instituição à qual o(a) aluno(a) está
vinculado(a) (https://www.convenios.ufg.br/p/2449-documentos)
• Se for profissional (pessoa física), deve ser cadastrado como voluntário UFG
(https://www.convenios.ufg.br/p/2452-programa-de-voluntariado-ufg)

ØResolução CONSUNI n. 39/2020

5. Dicas para desenvolver uma ação de extensão
IV. Financiamento de ações de extensão
§ Possíveis fontes dos recursos: editais públicos (inclusive Programa de Bolsas de Extensão e Cultura
da UFG) e financeiros externos privados (taxas de inscrição, prestação de serviço)
§ No caso de taxas e cobranças, seguir legislação vigente; plano de trabalho deve ser aprovado pela PROAD
com intermediação da FUNAPE

§ O aporte financeiro deve ser explicitado no SIGAA
§ Taxas de cursos e eventos: reservar o mínimo de 10% de vagas para casos de participantes com
vulnerabilidade financeira comprovada (conforme legislação)

ØResolução CONSUNI n. 39/2020

5. Dicas para desenvolver uma ação de extensão
V. Trâmites
A. Coordenador(a) cadastra sua ação no SIGAA
• Preencher o formulário de forma mais completa possível, seguindo o disposto nas normativas pertinentes

B. Coordenador(a) submete a ação à análise via SIGAA
C. CAEX analisa o cadastro, podendo aprovar ou devolver ao proponente para ajustes
D. Conselho Diretor analisa as propostas de ações
E. PROEX efetiva o cadastro

ØResolução CONSUNI n. 39/2020

5. Dicas para desenvolver uma ação de extensão
VI. Relatórios
A. Coordenador(a) da ação, CAEX/FO e direção da FO são responsáveis pelo acompanhamento e pela
execução da ação de extensão
B. Coordenador(a) da ação deverá submeter relatórios parciais ou final e estes seguirão o mesmo
trâmite de cadastro de ações
§ O relatório parcial é necessário ser preenchido anualmente (para ações com duração maior que um ano), para
que conste no SICAD do docente
§ Não é necessário preencher relatório parcial e final ao mesmo tempo, se a ação for de curta duração e os
conteúdos de ambos forem iguais
§ O recadastramento de ações só é possível após validação do relatório final pela PROEC

ØResolução CONSUNI n. 39/2020

Questões adicionais? Consulte
os documentos e sites indicados
e também a CAEX/FOUFG
lsucasas@ufg.br
patriciasiqueira@ufg.br
monike.gomes@ufg.br

