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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Campus Universitário Petrônio Portela Bairro Ininga, Teresina-Piauí, Brasil 
CEP 64.049-550 Fone (086) 3215-5571  

MEC/SESu ABRE EDITAL PROEXT/2014 - PARA APOIO A PROGRAMAS E 

PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

 
  

A Pró-Reitoria de Extensão divulga Edital PROEXT/2014 – 

MEC/SESu e Chamada Pública de Seleção Interna (PREX/UFPI)  
 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Pró-Reitoria de Extensão 

(PREX), comunica que estão aberta as inscrições para o Programa de Extensão Universitária - 

PROEXT /2014. Podem participar todos os professores que desenvolvem ou tenham interesse 

em desenvolver atividades extensionistas, com o título de Doutor ou Mestre, pertencente ao 

quadro efetivo da Universidade Federal do Piauí. 

 

O EDITAL/PROEXT MEC/SESu é um instrumento que abrange PROGRAMAS e 

PROJETOS de extensão universitária, com ênfase 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. 

 

O PROEXT é o principal instrumento de fomento para a Extensão Universitária, 

coordenado pelo MEC/SESu, apoiando anualmente PROGRAMAS e PROJETOS com 

financiamento, observando o item 7 do Edital PROEXT/2014.  Neste edital os financiamentos 

serão de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por PROJETO e de até R$ 150.000,00 (cento 

e cinqüenta mil reais) por PROGRAMA, divididos em 20 linhas temáticas.  

 

As linhas temáticas contempladas são: 

 

 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 a 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; 
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 Linha 11: Promoção da igualdade racial; 

 Linha 12: Mulheres e relações de gênero; 

 Linha 13: Esporte e lazer; 

 Linha 14: Comunicação; 

 Linha 15: Inclusão produtiva e desenvolvimento  regional: Rotas de Integração 

Nacional 

 Linha 16: Justiça e direito do individuo privado de liberdade 

 Linha 17: Ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social 

 Linha 18: Meio Ambiente e Recursos Naturais 

 Linha 19: Juventude 

 Linha 20: Articulação e Participação Social 

 

Cada IES poderá submeter 2 (dois) PROJETOS e 2 (dois)  PROGRAMAS, em cada 

uma das 20 linhas temáticas, totalizando 41 PROJETOS e 40 PROGRAMAS, de acordo com 

o item 2 do Edital. Apenas a linha 6 Desenvolvimento rural, aceita 2 (dois) programas e 3 (três) 

projetos sendo 01 (um) no item 4.6.4: Estágios Interdisciplinares de Vivência – EIV. Serão 
DESCLASSIFICADAS todas as propostas de IES que não observarem as condições estabelecidas no 
item 2 - Edital PROEXT/2014. 

 

As propostas elaboradas devem atender ao item 3 do Edital. Dentre os requisitos 

exigidos, as ações devem atender ao "preceito da indissociabilidade extensão, ensino e 

pesquisa, caracterizada pela 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".  
 

A Pró-Reitoria de Extensão informa, ainda, que está aberto o PROCESSO DE 

SELEÇÃO INTERNA para o qual a PREX coloca à disposição sua equipe para maiores 

esclarecimentos.  

Os professores que tiverem interesse em submeter PROGRAMA e PROJETO devem 

elaborar as propostas via internet pelo SIGPROJ (sigproj.mec.gov.br), observando o item 2 do 

Edital PROEXT/2014 e encaminhar por MEMO, uma cópia impressa via protocolo para 

PREX,  que será submetida a apreciação e aprovação da Câmara de Extensão. As propostas 

deverão ser enviadas também online, em formato PDF, para o endereço eletrônico 

cfor.prex@ufpi.edu.br, da Coordenação de Formação Continuada – CFOR. 

 

A formatação das propostas devem seguir o Modelo de Programa e Projeto Sigproj, 

conforme consta na plataforma do Sigproj. O proponente deverá preencher a proposta na 

própria plataforma, imprimir e entregar na PREX. 

 

ATENÇÃO, o envio da proposta ao MEC só pode ser feito após a seleção e aprovação 

interna anexada a declaração de aprovação emitida pela PREX, devidamente assinada pela 

Pró-Reitora de Extensão, item 6 do Edital PROEXT/2014. 

 

No âmbito da UFPI/PREX, o prazo para submissão de PROPOSTAS para a seleção 

interna segue o seguinte calendário: 

 

CALENDÁRIO 
 

mailto:cfor.prex@ufpi.edu.br
http://www.ufvjm.edu.br/proexc/documentos/doc_download/265-modelo-de-programa-e-projeto-sigproj.html
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a) Até o dia 04 de março de 2013 - Encaminhamento das propostas, via 

protocolo para PREX e em formato PDF, para o E-mail: cfor.prex@ufpi.edu.br;  

b) 07 de março de 2013 - Seleção interna das propostas pela Câmara de 

Extensão; 
c) 07 de março – Divulgação do resultado da seleção interna; 

d) 08 de março de 2013 – Interposição de recursos; 
e) 11 de março de 2013 – Avaliação dos recursos pela Câmara de Extensão;  
f) 11 de março de 2013 – Divulgação do resultado da interposição de recursos; 
g) 11 de março de 2013 – Divulgação do resultado final da seleção interna; 
h) 12 a 15 de março de 2013 - Avaliação da proposta orçamentária pela Pró-

Reitoria de Planejamento – PROPLAN; 
i) 15 de março – Envio de declaração pela Pró-Reitoria de Extensão; 

j) 18 a 22 de março de 2013 – Encaminhamento ao MEC das propostas 

aprovadas na Chamada Pública Interna, pelo (a) Coordenador (a) na plataforma 

do SIGPROJ. 
 

Para os Projetos e Programas selecionados pela Câmara de Extensão serão 

encaminhados à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), para aprovação da proposta 

orçamentário-financeira, em seguida será emitido, pela Pró-Reitora de Extensão o documento 

de comprovação de aprovação para ser anexada a proposta que deverá ser submetida, 

impreterivelmente, PELO COORDENADOR, por meio de formulário próprio, no SIGPROJ 

até 22 de março de 2013. 

 

Visualize o Edital e a Chamada Pública de Seleção Interna na íntegra: 

Edital PROEXT/2014 
 

Chamada Pública de Seleção Interna - PREX/UFPI 
 
 

Teresina (PI), 07 de fevereiro de 2013 
 
 

Maria da Glória Carvalho Moura 
Pró-Reitora de Extensão 
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