SERVIÇO PÚ BLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ -REITORIA DE EXTENSÃ O
EDITAL No 6/2021/PROEX
EDITAL DE APOIO À CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO
GRUPO 2
A UFSC, representada pela Pró -Reitoria de Extensã o - PROEX, convoca os Centros de
Ensino do Grupo 2 do processo da Curricularizaçã o da Extensã o 1, a saber, Centro de
Ciências Agrá rias (CCA), Centro Tecnoló gico de Joinville (CTJ), e Centro Tecnoló gico, de
Ciências Exatas e Educaçã o (CTE), a apresentarem propostas de criaçã o de novos
Programas de Extensã o, de acordo com o estabelecido na Resoluçã o Normativa nº
88/2016/CUn; na Resoluçã o Normativa nº 7/CNE/2018 e na Resoluçã o Normativa N.º
13/2011/CUn.
1 Do objeto
1.1 O presente edital tem por objetivo apoiar institucionalmente até 3 (três)
propostas que visem preparar os cursos de graduaçã o para o processo de
inserçã o da extensã o no currículo.
1.2 As propostas podem incluir a criaçã o e/ou ampliaçã o de espaços coworking,
clínicas de atendimento à populaçã o, escritó rios-modelo, dentre outros
espaços que visem a formaçã o do estudante de graduaçã o e tendo
obrigatoriamente como um dos objetivos a integraçã o da UFSC com a
sociedade.
1.3 As propostas devem observar as condiçõ es específicas estabelecidas neste
edital.
2 Das condições de Participação
2.1 Das propostas:
2.1.1 Cada proposta deverá ser coordenada por um docente efetivo indicado
pela Direçã o do seu respectivo Centro de Ensino.
Parágrafo único. Cada Centro de Ensino poderá concorrer com apenas uma
proposta.
2.1.2 Além do coordenador, a equipe executora deverá ser composta por no
mínimo dois docentes do quadro efetivo do mesmo departamento do
coordenador da proposta.
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2.1.3 As propostas deverã o ser registradas no SIGPEX, na categoria
PROGRAMAS, com data de execuçã o que contemple o período
completo deste edital, de 01/07/2021 até 30/06/2022.
2.1.4 A aba “financeiro” do PROGRAMA deverá ser preenchida com as
seguintes informaçõ es:
a) unidade gestora: PROEX/SEPLAN/UFSC.
b) tipo de financiamento: tipo III.
c) financiador: “Universidade Federal de Santa Catarina”, esfera
“federal”, edital “outro”, nome do edital “Edital 6/2021/PROEX”,
valor do financiamento solicitado (de acordo com a faixa indicada).
2.1.5 O quadro de despesas, na aba “financeiro” do PROGRAMA, poderá
incluir SOMENTE as seguintes rubricas: adequaçã o de espaço físico
e/ou compra de equipamentos.
§ 1º. Fica vedada a utilizaçã o do recurso financeiro deste edital para o
pagamento de bolsas de extensã o.
§ 2º. O orçamento na aba financeiro deve descrever os equipamentos;
caso seja necessá rio, um orçamento com detalhamento minucioso deve
ser incluído na aba Anexos do SigPex.
2.1.6 As propostas deverã o ser elaboradas de forma a contemplar os
seguintes aspectos gerais:
I. Articulaçã o da proposta com os projetos pedagó gicos dos cursos
de graduaçã o e formaçã o pedagó gica dos estudantes;
II. Impacto na sociedade;
III. Cumprimento ao preceito da indissociabilidade extensã o, ensino
e pesquisa;
IV. Internacionalizaçã o;
V. Interdisciplinaridade.
2.2 Da coordenaçã o do PROGRAMA:
2.2.1 Poderã o ser coordenadores dos PROGRAMAS, docentes efetivos
vinculados ao Centro de Ciências Agrá rias (CCA), Centro Tecnoló gico de
Joinville (CTJ), e Centro Tecnoló gico, de Ciências Exatas e Educaçã o
(CTE), formalmente indicados pela Direçã o do Centro de Ensino
proponente.
2.2.2 Os coordenadores devem ter disponibilidade de tempo para coordenar
os PROGRAMAS, sem prejuízo das suas atividades de ensino, pesquisa e
extensã o.
2.2.3 É vedada a indicaçã o de coordenadores com previsã o de
aposentadoria, ou afastamento para formaçã o ou licença capacitaçã o
durante a vigência do edital (01/07/2021 até 30/06/2022).
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§ 1º Excepcionalmente, em casos de impedimento de atuaçã o do
coordenador do PROGRAMA, o Diretor de Centro de Ensino poderá
solicitar a troca de coordenaçã o à Pró -Reitoria de Extensã o.
§ 2º O coordenador poderá ser substituído SOMENTE por docentes
membros do PROGRAMA original registrado no SIGPEX.
§ 3º A troca de coordenaçã o deverá passar por aprovaçã o do
departamento do coordenador.
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Da apresentação e envio das propostas
3.1 As propostas de PROGRAMAS deverã o ser encaminhadas via portal de
atendimento da PROEX.
3.2 Os PROGRAMAS deverã o estar com situaçã o “APROVADA” no SIGPEX antes
de serem submetidos ao edital.
3.3 O coordenador de cada proposta deverá enviar pelo portal os seguintes
documentos, que também devem ser inseridos na aba Anexos do SIGPEX:
I. Formulá rio de Inscriçã o, constante no Anexo I deste edital, devidamente
assinado e preenchido, com todas as anuências;
II. Tabela de Critérios, conforme modelo Anexo II deste edital;
III. PROGRAMA de extensã o (pdf do programa de extensã o gerado no
próprio SIGPEX).
IV. Orçamento detalhado da proposta, caracterizando a finalidade de
utilizaçã o dos itens constantes do orçamento para atendimento do item
1.2 deste edital.
Parágrafo único. Os arquivos devem ser salvos, conforme os exemplos:
SiglaDoCentro.Formulario.pdf;
SiglaDoCentro.Tabela.pdf;
SiglaDoCentro.Programa.pdf
SiglaDoCentro.OrçamentoDetalhado.pdf

4 Da análise das propostas
4.1 As propostas serã o analisadas em duas etapas por uma Comissã o de Seleçã o
designada pelo Pró -Reitor de Extensã o.
4.2 Na primeira etapa, serã o aprovadas as propostas inscritas que:
I. Estiverem de acordo com a Resoluçã o Normativa no 88/2016/CUn, que
dispõ e sobre as normas que regulam as açõ es de extensã o na UFSC;
II. Estiverem de acordo com a Resoluçã o Normativa no 7/CNE/2018;
III. Atenderem ao item 2 deste edital;
IV. Apresentarem a documentaçã o completa descrita no item 3 deste
edital;
Parágrafo único. A Comissã o de Seleçã o reserva-se o direito de desclassificar
as propostas que estejam em desacordo com este edital e/ou
manifestamente inexequíveis.
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4.3 Na segunda etapa, as propostas aprovadas na primeira etapa serã o julgadas
com base nos aspectos listados no item 2.1.5 (com base nos indicadores
apresentados no Anexo II), pontuando conforme a seguinte tabela:
Pontuação
máxima

Indicadores de extensão
1. Articulaçã o da proposta com o projeto pedagó gico dos cursos e
formaçã o pedagó gica dos estudantes
2. Nú mero de alunos de graduaçã o atendidos
3. Impacto na sociedade
4. Interdisciplinaridade
5. Internacionalizaçã o

45
35
35
25
10

4.4 A pontuaçã o da proposta será resultado da soma das notas atribuídas em
cada item. A nota final (NF) será uma média aritmética das notas atribuídas
pelos avaliadores pertencentes à Comissã o de Seleçã o. A pontuaçã o má xima
é de 150 pontos.
4.5 Serã o desclassificadas as propostas que nã o atingirem o mínimo de 110
pontos de acordo com a tabela de pontuaçã o.
5 Recursos financeiros
5.1 O presente edital prevê a concessã o de recursos financeiros de acordo com as
seguintes faixas:
Valor do
Faixa Requisitos para aplicar nesta faixa
financiamento
R$
Centro de ensino com mais de 2300 alunos de graduaçã o
A
340.000,00
matriculados em 2019-2* e 5 ou mais cursos de graduaçã o
Centro de ensino com 800 até 2300 alunos de graduaçã o
B
140.000,00
matriculados em 2019-2* e 3 ou mais cursos de graduaçã o
Centro de ensino com 800 até 2300 alunos de graduaçã o
C
matriculados em 2019-2*, com menos do que 3 cursos de
120.000,00
graduaçã o
Centro de ensino com menos de 800 alunos de graduaçã o
D
matriculados em 2019-2*, independentemente do nú mero
100.000,00
de cursos de graduaçã o
*Fonte de dados: http://dpgi.seplan.ufsc.br/files/2020/09/BOLETIM-DE-DADOS-2019-2.pdf
5.2 O total má ximo de recursos deste edital é de R$ 420.000,00, provenientes dos
ressarcimentos institucionais conforme resoluçã o nº 88/CUn/2016.
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6 Do Resultado Provisório
6.1 A cada etapa será divulgado um resultado provisó rio, cabendo recurso.
6.2 A classificaçã o no resultado provisó rio nã o caracteriza aprovaçã o da
proposta.
6.3 Somente será considerada aprovada a proposta classificada apó s a divulgaçã o
do resultado final.
7 Da Interposição de Recursos
7.1 Admitir-se-á recurso contra o resultado provisó rio de ambas as fases, que
deverá ser endereçado ao Pró -Reitor de Extensã o.
7.2 O recurso apó s assinado deverá ser digitalizado - em formato PDF - e anexado
à mensagem eletrô nica.
7.3 O recurso deverá ser remetido através do portal de atendimento da PROEX
com o seguinte título para o campo assunto: RECURSO CONTRA O
RESULTADO PROVISÓ RIO DO EDITAL 6/2021/PROEX.
7.4 Os recursos devem ser enviados até à s 18h, horá rio de Brasília, da data limite
da interposiçã o de recurso (de acordo com o cronograma deste edital).
7.5 Serã o desconsiderados os recursos remetidos de forma diversa ao estipulado
no item 7.3.
7.6 A decisã o dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de
divulgaçã o no site da PROEX (http://proex.ufsc.br/).
7.7 A PROEX nã o se responsabilizará por recursos nã o recebidos em decorrência
de eventuais problemas técnicos e congestionamento nas linhas de
comunicaçã o nem por documentos corrompidos.
7.8 Nã o haverá reapreciaçã o de recursos.
7.9 O coordenador da proposta contemplada compromete-se a participar de
todas as reuniõ es agendadas pela PROEX referentes ao trâ mite dos projetos
contemplados.
8 Do Resultado Final
8.1 Concluído o julgamento das propostas, a Comissã o de Seleçã o elaborará uma
ata que será submetida ao conhecimento da PROEX, que encaminhará o
resultado para divulgaçã o.
9 Da Coordenação das Atividades resultantes deste Edital
9.1. A conduçã o e coordenaçã o das Atividades resultantes deste Edital serã o da
Diretoria de Extensã o da PROEX.
10 Do apoio das propostas aprovadas
10.1 As propostas aprovadas serã o apoiadas com um auxílio financeiro que ficará
disponível na FEESC e deverá ser utilizado na vigência do edital somente
no objeto disposto no item 1.
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Parágrafo único: O contrato com a fundaçã o é de responsabilidade da PROEX.
11 Cronograma
Datas

Etapas

01/04/2021

Publicaçã o do Edital

26/04-30/04/2021

Período de inscriçã o

03/05-06/05/2021

Processo de avaliaçã o (primeira etapa)

07/05/2021

Publicaçã o resultado primeira etapa

10/05/2021

Recursos primeira etapa (até 18h)

11/05/2021

Aná lise dos recursos

12/05/2021

Resultado das propostas classificadas para a segunda etapa

12/05-13/05/2021

Processo de avaliaçã o (segunda etapa)/resultado provisó rio

14/05 de 2021

Resultado segunda etapa

17/05/2021

Recursos segunda etapa (até 18h)

18/05/2021

Avaliaçã o dos recursos

19/05/2021

Publicaçã o do Resultado Final

01/07/21-30/06/22

Vigência do Edital (período para utilizaçã o dos recursos e elaboraçã o do
relató rio final)

12 Informações Adicionais
12.1 Para o recebimento do valor total dos recursos financeiros, o processo de
alteraçã o curricular do(s) curso(s) vinculados à proposta deve ser enviado
à PROGRAD até 30 de setembro de 2021.
Parágrafo único. Entende-se como processo de alteraçã o curricular, o
processo completo incluindo o Projeto Político Pedagó gico, a nova Matriz
Curricular e a Política de Extensã o.
12.2 Os Diretores das propostas contempladas comprometem-se a incentivar o
processo de curricularizaçã o da extensã o dentro dos seus Centros de
Ensino.
12.3 As publicaçõ es e quaisquer outras formas de divulgaçã o do PROGRAMA e
seus resultados, deverã o citar, obrigatoriamente, o apoio da PROEX.
12.4 Os coordenadores das propostas contempladas comprometem-se a ser
avaliadores da Revista Extensio, quando solicitados.
12.5 Esclarecimentos e informaçõ es adicionais poderã o ser obtidas na PROEX
através do portal de atendimento.
12.6 Os casos omissos serã o resolvidos pela PROEX.
Florianó polis, 1º de abril de 2021.

ROGÉ RIO CID BASTOS
Pró -Reitor de Extensã o
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EDITAL No 6/2021/PROEX
EDITAL DE APOIO À CURRICULARIZAÇÃ O DA EXTENSÃ O
ANEXO I
FORMULÁ RIO DE INSCRIÇÃ O
Proposta:
Nú mero no SIGPEX:
Vinculada ao(s) curso(s) de graduaçã o em:
Centro de Ensino:
Nú mero de alunos de graduaçã o matriculados no Centro de Ensino em 2019-2*:
Nú mero de cursos de Graduaçã o no Centro de Ensino:
Nome do(a) Coordenador(a) da proposta:
CPF
Celular
e-mail:
Departamento do Coordenador (a):
* Fonte de dados: http://dpgi.seplan.ufsc.br/files/2020/09/BOLETIM-DE-DADOS2019-2.pdf
Anuência:
( ) Declaramos ter anuência do texto completo do edital nº 6/2021/PROEX,
especialmente do item 12, e estamos de acordo com a proposta apresentada.
Nome e assinatura de:
 Coordenador da Proposta
 Chefe do Departamento do Coordenador da Proposta:
 TODOS os Coordenador(es) do(s) Curso(s) de Graduaçã o vinculados à proposta
 Diretor do Centro de Ensino
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EDITAL No 6/2021/PROEX
EDITAL DE APOIO À CURRICULARIZAÇÃ O DA EXTENSÃ O
ANEXO II
TABELA DE CRITÉ RIOS

Objetivo geral

Articulaçã o da proposta com o
projeto pedagó gico do curso e
contribuiçã o na formaçã o do
estudante

Impacto na sociedade

Nú mero de Alunos Atendidos

Internacionalizaçã o

Interdisciplinaridade

Item a ser avaliado

Contribuiçã o da
proposta para a
elevaçã o do
desempenho
acadêmico dos
estudantes
Contribuiçã o da
proposta para
diminuiçã o da evasã o
escolar
Contribuiçã o da
proposta para a
formaçã o profissional
do estudante
Amplitude e
diversidade do
pú blico-alvo
Capacidade
quantitativa de
atendimento
Nú mero total de
Alunos Atendidos do
Curso
Nú mero Geral de
Alunos de Graduaçã o
Atendidos
Contribuiçã o da
proposta na
internacionalizaçã o
Previsã o de
participaçã o de
estudantes de
diferentes cursos de
graduaçã o
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Estratégias

Indicadores
que serão
utilizados
para avaliar
os
resultados

Resultados
esperados

