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Programa Permanente de Formação em Extensão Universitária 
 

EDITAL DE FOMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PROEXC -Nº 
01/2018 

 
O presente Edital, de acordo com as 
atribuições da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da FURG, torna público e convida os 
Servidores Docentes e Técnicos 
Administrativos em Educação da FURG a 
apresentarem propostas de ações de 
extensão a serem contempladas com 
fomento do Programa Permanente de 
Formação em Extensão Universitária 

 
1. DO PROGRAMA PERMANENTE DE FORMAÇÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

 

O presente Programa teve início junto com a gestão 2017-2020 da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura, com o objetivo de congregar as ações institucionais de extensão e 
cultura que visam a divulgação, implementação e fortalecimento da Política Institucional 
de Extensão Universitária da FURG (Resolução Nº 027/2015 do CONSUN em 11 de 
dezembro de 2015).  O programa se respalda na Política Institucional de Extensão da 
FURG, nos objetivos estratégicos estabelecidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI 
2011-2022) e naqueles definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-
2018) como norteadores da Extensão e da Cultura na FURG.  
 
2. DO OBJETO  

O presente Edital tem por objeto a concessão de recurso financeiro na 
modalidade de custeio para ações de extensão vinculadas a programas e projetos 
cadastrados no SisProj no ano de 2018 que coadunem com as diretrizes da Política 
Institucional de Extensão da FURG. 
 
3. DAS PROPOSTAS  
 
As propostas deverão ser compostas pelos seguintes documentos: 
3.1 Projeto de extensão contemplando uma das oito áreas da Extensão (Cultura, 
Comunicação, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia 
e Produção, Trabalho), cadastrado no sistema SisProj, com status aprovado ou 
aguardando aprovação. 
3.2 Plano de ação da contrapartida, com vigência de 01 de agosto a 31 de dezembro de 
2018, conforme Anexo 1, descrevendo atividades relacionadas ao projeto que serão 



 

 

desenvolvidas como forma de contrapartida em até duas atividades coordenadas pela 
Pró-reitoria de Extensão e Cultura no segundo semestre de 2018. 
3.3 Orçamento detalhado conforme Anexo 2, descrevendo e justificando cada uma das 
despesas de custeio previstas pela proposta.   
3.4 Cada coordenador poderá concorrer neste Edital com um único projeto cadastrado. 
3.5 Cada projeto cadastrado poderá concorrer neste Edital com um único plano de ação. 
3.6 Coordenadores que tenham sido contemplados com Edital Proext, cujos projetos 
encontram-se vigentes em 2018, não poderão concorrer a este Edital. 
3.7 Projetos aprovados com recursos oriundos de outras agências de fomento público 
ou privado não poderão concorrer a este Edital. 
 
4. DOS RECURSOS 
4.1 As propostas deverão prever o custeio de suas ações no mínimo em R$5.000,00 até 
o máximo de R$10.000,00, considerando-se o teto máximo de fomento deste Edital de 
R$60.000,00. 
4.2 Os recursos poderão cobrir despesas de custeio com material de consumo, 
contratação de pessoa física e seus encargos contratuais, e contratação de pessoa 
jurídica. 
4.3 É vedada a solicitação de bolsas. 
4.4 Passagens e diárias só serão permitidas para colaboradores eventuais, 
apresentando-se no orçamento justificativa que vise o desenvolvimento de ações com 
a comunidade-alvo do projeto. 
4.5 É vedada a solicitação de diárias e passagens para membros da equipe extensionista 
da proposta.  
4.6 Todas as despesas devem ser justificadas com os objetivos do projeto cadastrado 
e/ou do plano de ação.   
 
 
5. DA INSCRIÇÃO  
5.1 A inscrição de propostas será realizada através  do email coext@furg.br.  
5.2 Será permitida a inscrição de apenas uma única proposta por coordenador.  
5.3. O coordenador deverá encaminhar: 
a. O projeto de extensão cadastrado no SisProj; 
b. O plano de ação da contrapartida conforme modelo do anexo 1; 
c. O orçamento detalhado com despesas justificadas conforme o modelo do anexo 2. 
  
6. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

Concluída a inscrição, a Pró-reitoria de Extensão e Cultura homologará as 
propostas que cumprirem as exigências do Edital, publicando lista preliminar de 
propostas homologas conforme cronograma do Edital, item 8.  
 
7. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 Transcorrido o período da análise de recursos à lista de propostas homologadas, as 
propostas serão encaminhadas para análise e seleção por uma comissão constituída por 
membros do Comitê de Extensão da FURG e consultores ad hoc. 
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7.2 Como critérios de exclusão das propostas estão: 
a- não ser ação de extensão vinculada a uma das oito áreas da extensão ou que não 
atendam a Política Institucional de Extensão Universitária da FURG; 
b- não estar cadastrada no SisProj. 
 
7.3 Como critérios de seleção definem-se: 
a- impacto na comunidade  e na formação acadêmica - até 3,0 pontos; 
b- mérito extensionista do projeto cadastrado (indissociabilidade entre ensino pesquisa 
e extensão, interdisciplinaridade, interação dialógica)  - até 2,0 pontos; 
c- mérito extensionista do plano de ação da contrapartida (indissociabilidade entre 
ensino pesquisa e extensão, interdisciplinaridade, interação dialógica)  - até 2,0 pontos; 
d- exequibilidade orçamentária no prazo de cinco meses - até 3,0 pontos. 
 
7.4 A comissão de seleção poderá aprovar dentro do teto máximo de R$ 60.000,00 
conforme item 4.1 do presente Edital, o número de propostas que julgar pertinente, 
podendo solicitar a readequação orçamentária das propostas, se julgar necessário.  
 
8. DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SELECIONADAS  

Ao final do processo de avaliação será divulgada a listagem das propostas 
selecionadas no site da FURG e na página da PROEXC conforme cronograma do Edital, 
item 8.  
  
9. DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES  
9.1 A operacionalização financeira das ações será de responsabilidade da PROEXC, que 
obedecerá ao orçamento aprovado na proposta. 
9.2 A execução do objeto da ação será de responsabilidade do coordenador da proposta.  
9.3 A PROEXC realizará o acompanhamento das ações por meio de reuniões com as 
equipes das propostas e por solicitação de relatório final.  
9.6 A execução orçamentária das ações deverá ocorrer no período de agosto a 
setembro de 2018. 
9.7 O desenvolvimento do plano de ação da contrapartida deverá ocorrer no período 
de 01 de agosto de 2018 à 31 de dezembro de 2018.  
9.8 O coordenador da proposta terá 30 dias ao final de desenvolvimento do plano de 
ação para submeter relatório parcial via SisProj. 
9.9 Os prazos de vigência do plano de ação da contrapartida e de execução orçamentária 
não serão aditivados. 
 
8. DO CALENDÁRIO  
 

Publicação do Edital  de Fomento de Extensão 

Universitária  – PROEXC Nº 01/2018 

21 de junho 

Inscrição através do email coext@furg.br  De 21 de junho a 06 de julho 

Homologação das inscrições  09 de julho 

Interposição de recursos da Homologação, por e-mail, 
para coext @furg.br 

10 de julho 
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Divulgação da Homologação Final no site da FURG  12 de junho  

Análise das propostas pela Comissão de Seleção 12 de julho a 19 de julho 
  

Divulgação dos Resultados Preliminares no site da FURG  
 

20 de julho 

Período para interposição de recursos, por e-mail para 
coext@furg.br  

23 de julho 

Divulgação dos Resultados Finais no site da FURG 27 de julho 

Prazo final para aprovação das propostas na unidade 15 de agosto 

Período de vigência do plano de ação da contrapartida 01 de agosto à 31 de dezembro 
de 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1 O presente edital ficará à disposição dos interessados nos sites www.furg.br e 
proexc.furg.br.  
11.2 Informações adicionais poderão ser obtidas: 3233.6826, coext@furg.br 
11.3 Não serão analisadas propostas entregues fora do prazo e/ou sem a documentação 
exigida neste Edital.  
11.4 A PROEXC não assume qualquer compromisso de suplementação de recursos para 
fazer frente as despesas adicionais decorrentes de quaisquer fatores externos e/ou 
internos, relacionadas às ações apresentadas neste Edital. 
11.5 A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado ou alterado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de 
qualquer natureza. 
11.6 O coordenador da proposta contemplada não poderá estar afastado do país 
durante a vigência do plano de ação da contrapartida. 
11.6 Os casos omissos serão encaminhados pela PROEXC.  
 

Rio Grande, 21 de junho de 2018.  
 
 
 

Daniel Porciuncula Prado 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 
(A via original encontra-se assinada) 
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ANEXO 1 – MODELO DE PLANO DE AÇÃO DA CONTRAPARTIDA 

 
DADOS CADASTRAIS  

    Título do Projeto Cadastrado:  

  

     Número do Cadastrado no 

SisProj: 

 

 
 

     Coordenador da proposta:   
 

     Início Previsto: 01 de agosto de 2018  
 

     Término Previsto: 31 de dezembro de 2018  
 

     Recurso Financeiro pretendido:   
 

DETALHAMENTO DO 

PLANO DE AÇÃO DA 

CONTRAPARTIDA 

Neste espaço o proponente deve descrever como 

seu projeto poderá participar de ações propostas 

pela PROEXC apresentado exemplos de 

atividades de extensão, vinculadas ao projeto 

original, que possam ser adaptadas para outros 

públicos alvos, e outros eventos de extensão. A 

ideia aqui é poder aportar recursos em projetos 

com mérito extensionista que com estes recursos 

possam desenvolver ações pontuais a serem 

construídas com a pró-reitoria. Exemplos de 

ações da PROEXC que podem ser beneficiadas: 

Caravana de Extensão e Cultura, Feirinha do 

Livro, Feira do Livro, Mostras de Extensão, 

Trilha Multicultural, entre outras. 

Descrever as atividades quanto ao seus objetivos 

e metodologias, bem como público alvo a que se 

destina. 

Limite: 1.500 palavras  
 

 
  



 

 

ANEXO 2 – MODELO DE ORÇAMENTO 
 
Orçamento Rubricas Valor R$ (reais) 

  

    Título do Projeto Cadastrado:  

     No. do Cadastrado no SisProj:  

     Coordenador da proposta:  

     Início Previsto: 01 de agosto de 2018 

     Término Previsto: 31 de dezembro de 2018 

  

Material de consumo (3390-30)  

 R$ 

 Justificativa para cada material de consumo 

solicitado, relacionando aos objetivos do projeto 

original e/ou do plano de ação da contrapartida. 

Contratação de pessoa física 

(3390-36) 

R$ 

 Justificativa para cada contratação de pessoa 

física solicitada, relacionando aos objetivos do 

projeto original e/ou do plano de ação da 

contrapartida. Atentar que do valor bruto 

solicitado para a pessoa física serão descontados 

os encargos contratuais patronais. 

Contratação de pessoa jurídica 

(3390-39) 

R$ 

 Justificativa para cada contratação de pessoa 

jurídica solicitada, relacionando aos objetivos do 

projeto original e/ou do plano de ação da 

contrapartida. 

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) R$ 

 Justificativa para cada pedido de diária, 

relacionando a necessidade do colaborador aos 

objetivos do projeto original e/ou do plano de 

ação da contrapartida, vetada a solicitação de 

diárias à equipe do projeto. 

Passagens e Despesas com 

Locomoção (3390-33) 

R$ 

 Justificativa para cada pedido de diária, 

relacionando a necessidade do colaborador aos 

objetivos do projeto original e/ou do plano de 

ação da contrapartida, vetada a solicitação de 

diárias à equipe do projeto. 

Total Orçamentário* R$ 

Mínimo: R$ 5.000,00 

Máximo: R$ 10.000,00 

O total orçamentário a ser solicitado deverá 
custear as despesas de execução do projeto 
cadastrado e do plano de ação da contrapartida. 

  

 


