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ProExt
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA MEC/SESu

O Programa de Extensão Universitária (ProExt) tem o objetivo de apoiar as
instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas
ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de
políticas públicas.

Criado em 2003, o ProExt abrange a extensão universitária com ênfase na
inclusão social

Acesso ao Edital: 
file:///C:/Users/Gisele/Downloads/proext_01_2016_edital%20(1).pdf



Linhas Temáticas do Proext

Serão desclassificadas TODAS AS 
PROPOSTAS de IES que não observarem a 

condição
estabelecida na Tabela 2.5.1: Limites de 

programas e projetos encaminhados por cada 
linha temática.



�Diretrizes Específicas da Proposta:
� Cumprimento ao preceito de indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa;

� Vinculação ao PPC e PDI:

� Deverá ser demonstrada a vinculação das atividades de extensão com o Projeto
Pedagógico do Curso – PPC e com o Plano de Desenvolvimento da Instituição –
PDI.

� Caso não seja comprovada esta vinculação, a proposta obterá, no máximo, 90%
da pontuação.

� Visar a integração da ação desenvolvida à formação técnica e cidadã do estudante e pela
produção e difusão de novos conhecimentos e novas metodologias, de modo a configurar
a natureza extensionista da proposta;

� Interdisciplinaridade, interinstitucionalidade, interprofissionalidade;

� Impacto na formação do estudante – técnico-científica, pessoal e social, dentro de
projeto didático-pedagógico que facilite a flexibilização e a integralização curricular, com
atribuição de créditos acadêmicos, sob orientação docente/tutoria e avaliação;

� Geração de produtos ou processos como publicações, monografias, dissertações, teses,
abertura de novas linhas de extensão, ensino e pesquisa;

� Integração com o ensino de graduação.



Itens relevantes do Edital Proext

�Característica da Proposta:

� Projeto de Extensão:
� Conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, 

cultural ou tecnológico com objetivo específico;
� Prazo determinado (até 12 meses).

Obs.: financiamento de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

� Programa de Extensão:
� Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão;
� Possui caráter multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e 

de ensino;
� Tem caráter orgânico-institucional, integração no território e/ou 

grupos populacionais;
� Possui clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum;
� É executado a médio e longo prazo por alunos orientados por um ou 

mais professores da instituição (até 24 (meses) e mínimo de 18 (dezoito) meses);

Obs.: financiamento de  até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Seção 2.8 (Edital): Será desclassificada a proposta que claramente não observar o princípio da
economicidade e o custo /benefício de acordo com as ações previstas. 



Adaptado de Renex (http://www.renex.org.br/documentos)

Programas Permanentes de Extensão 

(Universidade da Terceira Idade)

Evento:
Dia do Idoso

Ações Comunitárias:
Hábitos saudáveis para 

prevenir doenças

Prestação de 
Serviços:

Organização e Gestão

Linhas de Extensão 

(Terceira Idade)

Área Temática (1) 
Principal

Direitos

Humanos e Justiça

Área Temática (2)
Secundária

Saúde

Curso:
Preparação de 

Cuidadores

Curso:
Psicologia da 

Terceira idade

Projeto:
Envelhecer com 

Segurança

Projeto:
Contando Contos

Projeto:
Saberes e Fazeres



Os programas e projetos 
apresentados devem obedecer às 

diretrizes de natureza 
acadêmica relacionadas às 

realidades social, ambiental e 
econômica do Brasil 

(Item 2.12 do Edital)

Item 2.13 do Edital: É recomendável a aproximação com 
instituições parceiras visando à captação de recursos, à 
capacitação de pessoal em articulação com projetos desenvolvidos 

pela universidade e pela sociedade com vistas à futura autonomia das 
ações. 



Itens relevantes do Edital Proext

� Contrapartida financeira da IES:
� As Instituições deverão prever a aplicação de contrapartida financeira para o

recebimento dos recursos.
� A contrapartida será estabelecida em termos percentuais do valor previsto do

convênio, conforme limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
quando da inserção das propostas aprovadas no Sistema de Gestão de Convênios
(SICONV);

� Equipe da Proposta:
� Os coordenadores dos programas e projetos devem ser professores do quadro da
� instituição proponente (Item 2.14 do Edital);

� Somente alunos de graduação da instituição proponente poderão ser bolsistas (Item

2.15 do Edital);

� A composição da equipe deverá, necessariamente, ser composta por professores e
estudantes da graduação da própria instituição (Item 2.16 do Edital).

� Orientações Gerais:

� Não poderão ser submetidos Programas que tenham sido aprovados no âmbito do
Edital PROEXT 2015, em razão de terem execução prevista para 2016 (Item 2. 23 do

Edital).
� O disposto neste item não se aplica a Projetos (Item 2. 23 do Edital).



Calendário Proext 2016
Etapas Datas

Lançamento do Edital 16/03/2015

Credenciamento das IES no sistema de 27/03/2015 até 28/04/2015

Aprovação pelas Pró-Reitorias de Extensão e encaminhamento 
ao MEC das propostas 

até 30/04/2015

Avaliação ad hoc das propostas de 04/05/2015 à 22/05/2015

Avaliação pelo CTM de 08/06/2015 à 12/06/2015

Divulgação da classificação provisória no sítio do MEC até 16/06/2015

Interposição de recursos de 17/06/2015 à 20/06/2015

Avaliação dos recursos pelo CTM de 21/06/2015 à 26/06/2015

Divulgação da classificação final até 06/07/2015

� Acesse o sistema:  http://sisproext.mec.gov.br e verifique se sua IES já está credenciada.

� Preencher os campos do cadastro, anexar os documentos obrigatórios e aguardar a 
homologação de seus cadastros por parte do MEC.

� Deverão ser anexados no cadastro do Pró-Reitor os seguintes documentos:
� Cópia digitalizada de sua nomeação para o cargo de Pró-Reitor de Extensão ou

equivalente;
� Cópia digitalizada do Certificado de Qualificação de Instituição Comunitária de

Educação Superior, nos termos da Lei 12.881 de 2013, ou Cópia digitalizada do termo de
autodeclararão da Instituição Comunitária de Educação Superior, assinada pelo dirigente
máximo (apenas para Instituições Comunitárias).



Procedimento para inscrever uma Proposta no sistema do Proext

1º 
Acesse a plataforma para submeter o Projeto: 

Continua

� Clique no link: http://sisproext.mec.gov.br/admin/;
� Na página inicial, clique em “Solicitar Acesso”.



Procedimento para inscrever uma Proposta no sistema do Proext

2º 
Faça o seu cadastro, conforme campos específicos na plataforma:

Continua



Procedimento para inscrever uma Proposta no sistema do Proext

3º 
Identifique o Edital em aberto que você irá concorrer: 

Continua



Procedimento para elaborar um Projeto do Proext

5º 
Inicie o processo de cadastro da proposta:

Continua

Dicas:

a) Faça o texto num 
arquivo em Word 
e depois cadastre 
no sistema.

b) Ao abrir o 
sistema, conheça 
as orientações de 
preenchimento 
nos campos do 
sistema. Clique na 
interrogação        
que aparecerá um 
texto explicativo.



Procedimento para inscrever uma Proposta no sistema do Proext

4º 
Conheça as observações para o cadastro da proposta:

Continua





Procedimento para inscrever uma Proposta no sistema do Proext

5º 
Enviar a Proposta 



Quais as Etapas de Elaboração de um Projeto de Extensão Externo?

1ª Etapa
� Conhecer o Edital que está em aberto.

2ª Etapa

� Análise dos prazos de submissão dos projetos no Edital;
� Análise o prazo de envio do projeto para a Aditt (Agência

de Desenvolvimento, Inovação e Transferência de
Tecnologia (Aditt) (10 dias antes do prazo de submissão
do edital);

� Confira onde o projeto será submetido;

3ª Etapa

� Conhecer o escopo do Edital:
� Objetivos,
� Condições de participação,
� Linhas temáticas e vagas por linha,
� Recurso disponibilizado e condições de aplicação do

recurso,
� Inscrição da proposta e documentos para efetivar a

inscrição,
� Vigência do edital.

4ª Etapa

� Conhecer as condições para a estrutura da proposta:
� Identifique se o edital sugere um tutorial, ou há uma

plataforma de submissão;
� Compreenda os critérios de avaliação da proposta

para atender as solicitações do edital.





1 Introdução

1.1 Identificação da Ação

Título do Projeto

� Priorize títulos curtos;
� Objetivo;
� Declare suscintamente a essência do Projeto ou 

Programa.

Coordenador: � Nome do docente responsável pelo Projeto ou Programa 
que poderá coordenar “somente” 1(uma) proposta.

Tipo da Ação � Projeto (   )      Programa (     )

Início Previsto
Término Previsto

� Para o projeto considerar 1 ano;
� Para o programa considerar 2 anos.

Possui recurso 
financeiro: � Selecionar a opção (Sim).



1.2 Detalhes da Proposta:

Carga Horária da 
Ação: � Informar a carga horária total do Projeto ou 

Programa.

Justificativa da 
carga horária:

� Neste espaço é necessário justificar (em detalhes) a 
real necessidade da carga horária informada.

Periodicidade:
� (Diário) (Semanal) (Mensal)... 

A ação é 
curricular?

� Informar que SIM. Conforme o item 2.11 a ação 
precisa estar prevista no PPC do Curso e com o PDI 
da Universidade.

Abrangência:
� (Regional) (Estadual) (Nacional)... 

Tem limites de 
vagas?

� (Sim) (Não)  

Número de vagas � Informar o número de vagas para a participação da 
ação.

Local de realização 
da ação:

� Informar o local onde será realizada a ação.



1.2 Detalhes da Proposta: (continuação)

Período de 
realização da ação � Informar o número de vezes em que será oferecida 

a ação ao público-alvo, dia da semana, horários, 
período (matutino/vespertino/noturno).

Tem inscrição?
� (Sim)  (Não)

Início e Término 
das inscrições: � Informar a data que iniciará e terminará as 

inscrições.

Contato para 
Inscrição: � Informar os contatos (website; telefone(s); e-mail; 

local).

Tem Custo de 
Insc./Mensalidade? � Informar se haverá algum custo de inscrição ou 

mensalidade para os participantes (público-alvo).



1.3 Público-alvo � Detalhar quem será o público-alvo atendido.

Número Estimado 
de Público: � Aqui é necessário informar o número total de 

participantes em toda a ação.

Discriminar 
Público-Alvo: � Aqui é necessário informar o número de 

participantes em toda a ação.



1.4 Parcerias � Informar as instituições parceiras para a realização 
da proposta.

1.5 Caracterização da 
Ação

� Informar a área do conhecimento que a ação está 
vinculada;

� Informar a linha temática (de acordo com a seção 
2.5.1 do Edital);

� Informar os subtemas da ação (de acordo com a 
seção 4 do Edital).



1.6 Descrição da Ação

Resumo: � Informar em linhas de gerais, o objetivo da 
proposta, metodologia e resultados esperados.

Palavras-chave: � Informar as palavras-chave que possui 
identificação direta com a ação.

Informações 
Relevantes para 
Avaliação da Proposta:

� Nesta seção é necessário apresentar a trajetória do 
coordenador do projeto na extensão, titulação e 
experiência profissional;

� Descrever a experiência da equipe (docentes 
auxiliares) na extensão, titulação e experiência 
profissional;

� Listar os projetos já realizados pela equipe.

1.6.1 Justificativa � Destacar a importância do projeto ou programa e 
sua trajetória na instituição como linha temática;

� Destacar a relevância  para o(s) público(s) 
interessado(s)

� Mencionar as demandas do(s) interessado(s) no 
projeto ou programa.



1.6 Descrição da Ação (continuação)

1.6.2 
Fundamentação 
Teórica

� Sustentação Teórica alinhada a Proposta do Projeto ou 
Programa.

1.6.3 Objetivos
� Objetivo Geral;
� Objetivos Específicos (etapas da realização do 

projeto ou programa na comunidade).

1.6.4 Metodologia e 
Avaliação

� Identificar as etapas da ação e para cada etapa informar:
� Dias da semana em que será realizada a ação na 

comunidade e a carga horária diária/semanal;
� Descrever os procedimentos de intervenção (palestras, 

entrevistas, dinâmicas, reuniões, etc.)
� Descrever como a equipe se organizará para se preparar 

para ir até a comunidade;
� Descrever o que será tratado com a comunidade ao 

longo da realização do projeto;
� Será elaborado algum material de apoio?



1.6 Descrição da Ação (continuação)

1.6.5 Relação Ensino, 
Pesquisa e Extensão

� Como o projeto articulará as ações de extensão com o ensino e 
a pesquisa;

� Em que circunstância o ensino estará presente na extensão;
� Em que circunstância a pesquisa será contemplada no projeto 

de extensão.

1.6.6 Avaliação
� Pelo Público: 

� Descrever como o processo da ação será avaliado pelo 
público;

� Informar de que forma a equipe do projeto processará a 
informação para o aprimoramento do processo.

� Pela Equipe:
� Descrever como ocorrerá o processo de avaliação do 

desempenho da equipe do projeto ou programa;
� Informar como será realizada a análise dos resultados da 

avaliação e o processamento das mesmas para o 
aprimoramento do desempenho dos membros.

1.6.7 Referências 
Bibliográficas

� Informar as referências bibliográficas citadas ao longo da 
proposta de acordo com as Normas da ABNT NBR 6023.



1.6 Descrição da Ação (continuação)

1.6.8 Observações
� Nesta seção é importante descrever os principais resultados 

esperados ao longo e no final da execução da proposta;
� Descrever a expectativa da equipe em relação ao 

empoderamento do públic0-alvo ao longo e após a 
participação das ações propostas;

� Descrever como a equipe da proposta se envolverá para que os 
resultados aconteçam.

1.7 Divulgação/Certificados

Meios de Divulgação: � Informar quais os meios de divulgação que será utilizado para 
atrair o público-alvo da proposta.

Contato: � Informar os principais contatos que será utilizado para 
divulgar a proposta;

� Qual a participação destes contatos para auxiliar na 
divulgação da proposta.

Emissão de 
Certificados:

� Informar quais os públicos receberão certificados de 
participação;

Qtde Estimada de Certificados para Participantes:
Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução:
Justificativa de Certificados: esclarecer os motivos para a emissão dos certificados.



1.8 Outros Produtos Acadêmicos

Gera Produtos?
� Informar (Sim) ou (Não);
� Os produtos são as publicações que serão realizadas com a 

proposta.

Produtos:
� Listar os produtos que serão gerados a partir da proposta, 

como por exemplo, Anais, Livros, Artigos, Pôster, Resumo, 
etc.

Descrição/Tiragem:
� Listar os produtos versus o número de participação em cada 

um.

Anexos:
� Anexar os seguintes documentos:
� Declaração da(s) instituição(ões) que será realizada a 

proposta de extensão;
� Projeto Político Pedagógico do(s) Curso(s) de Graduação 

envolvido(s) na proposta;
� Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unesc.



2 Equipe de Execução:

2.1 Membros da Equipe de Execução

Coordenador(es) da proposta na UNESC

2.2 Cronograma de Atividades: 
� descrever a atividade; 
� início; 
� duração; 
� somatório da carga horária dos membros; 
� responsável; 
� membros vinculados.



3 Receita:

3.1 Arrecadação: informar se haverá outras arrecadações, além do recurso do MEC. 

3.2 Recursos da IES (MEC)

3.3 Recursos de Terceiros: informar se haverá recursos de terceiros, além do recurso do 
MEC.



3 Receita: (continuação)

3.4 Receita Consolidada: nesta seção o próprio sistema soma todas os valores informados 
nas seções anteriores.



4 Despesas (o quadro a seguir apresenta o resumo das despesas descritas em cada elemento)



4 Despesas (detalhamento das despesas)

4.1 Despesas - Diárias

Justificativa: após informar os detalhes da despesa, é necessário apresentar os motivos que 
justificam a necessidade desta despesa.

4.2 Despesas - Material de Consumo

4.3 Despesas - Passagens

Justificativa: após informar os detalhes da despesa, é necessário apresentar os motivos que 
justificam a necessidade desta despesa.



4 Despesas (detalhamento das despesas) (continuação)

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Justificativa: após informar os detalhes da despesa, é necessário apresentar os motivos que 
justificam a necessidade desta despesa.

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Justificativa: após informar os detalhes da despesa, é necessário apresentar os motivos que 
justificam a necessidade desta despesa.



4 Despesas (detalhamento das despesas) (continuação)

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente

Justificativa: após informar os detalhes da despesa, é necessário apresentar os 
motivos que justificam a necessidade desta despesa.



4 Despesas (detalhamento das despesas) (continuação)

4.7 Despesas - Bolsistas

Justificativa: após informar os detalhes da despesa, é necessário apresentar os 
motivos que justificam a necessidade desta despesa.

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)

� Carga Horária Semanal: ___ hora(s);
� Objetivos;
� Atividades a serem desenvolvidas/Mês:



4 Despesas (detalhamento das despesas) (continuação)

4.8 Despesas - Outras Despesas

Esta informação precisa ser obtida no setor financeiro da Universidade.



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Critérios de Avaliação de um Projeto Submetido Edição 2015



Muito Obrigada!

Prof. Ma. Gisele Coelho Lopes

Assessora Acadêmica da Propex

Coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo

Extensionista

giselelopes@unesc.net


