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1. AÇÕES DE EXTENSÃO  

 

 1.1. O QUE É EXTENSÃO? 

 
O conceito atual de Extensão Universitária, de acordo com o Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras 

(FORPROEX) é: “um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros 

setores da Sociedade.” De acordo com o MEC, as atividades de extensão promovem 

a propagação do conhecimento produzido, desenvolvido ou instalado no âmbito da 

instituição e estendido à comunidade externa. A Extensão incentiva o diálogo de 

saberes entre a academia e outros setores da sociedade por meio do ensino e da 

pesquisa, de forma que a universidade possa cumprir a sua missão. De acordo com o 

FORPROEX, há mais de 50 linhas de extensão em 8 áreas temáticas: comunicação; 

cultura; direitos humanos; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; 

e trabalho. As atividades de extensão não devem ser confundidas com atividades 

complementares, assistencialismo, estágio curricular e cursos de especialização 

(pós-graduação). 

 1.2. COMO AS AÇÕES DE EXTENSÃO PODEM SER CLASSIFICADAS? 
 

De acordo com a Resolução Normativa nº 88/CUn/2016, Art. 3º, a extensão 

universitária realiza-se em cinco formatos: programa, projeto, curso, evento e 

prestação de serviço. 

 PROGRAMA DE EXTENSÃO: Conjunto articulado de projetos e outras ações 

de extensão, tais como cursos, eventos, prestação de serviços e publicações, 

preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino, tendo 

https://www.ufmg.br/proex/renex/
http://www.sept.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2018/03/areas_tematicas_linhas_20extensao.pdf
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caráter orgânico institucional, clareza de diretrizes e orientação para um 

objetivo comum, e sendo executado a médio e longo prazo; 

 PROJETO DE EXTENSÃO: Conjunto de ações de caráter educativo, social, 

cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 

determinado, podendo ser isolado ou vinculado a um programa; 

 CURSO DE EXTENSÃO: Ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, com 

participação de forma presencial, semipresencial ou a distância, com 

planejamento, organização e critérios de avaliação definidos; 

 EVENTO DE EXTENSÃO: Ação que implica na apresentação, disseminação 

e/ou exibição pública, livre ou com público específico do conhecimento ou 

produto cultural, artístico, esportivo, científico ou tecnológico desenvolvido, 

conservado ou reconhecido pela Universidade; 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Realização de trabalho oferecido pela 

Universidade ou solicitado por terceiros, na forma de assessorias, 

consultorias e perícias. 

 1.3. QUEM PODE COORDENAR AÇÕES DE EXTENSÃO? 
 

O coordenador de uma ação de extensão pode ser um servidor docente ou 

técnico-administrativo integrante do quadro de pessoal permanente da 

Universidade, no efetivo exercício de suas atividades. Não poderão ser registrados 

como coordenadores professores substitutos, professores visitantes, professores 

aposentados, professores bolsistas recém-doutores, professores voluntários e 

estudantes de quaisquer níveis.  Importante: não forneça sua senha para terceiros. A 

responsabilidade pelas informações em um registro de ação de extensão é 

exclusivamente do seu coordenador. 

 1.4. QUEM PODE PARTICIPAR DE AÇÕES DE EXTENSÃO? 
 

Qualquer pessoa, com ou sem vínculo com a UFSC, pode ser registrada como 

participante em uma ação de extensão. Docentes, servidores, alunos de graduação e 
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pós, ou outros que já estão registrados no banco de pessoas da UFSC, podem ter seu 

cadastro localizado pelo nome, número de matrícula, SIAPE ou CPF. No entanto, é 

vedada a participação dos servidores públicos federais nessas atividades durante a 

jornada de trabalho a que estão sujeitos, excetuada a colaboração esporádica, 

remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, de acordo com as normas 

aprovadas1.  

 1.5. QUAL A DIFERENÇA ENTRE BOLSA, RPA E CLT? 
 

As bolsas de extensão podem ser concedidas para estudantes de graduação e 

pós-graduação e para servidores docentes e técnico-administrativos vinculados aos 

projetos de extensão e diretamente ligados à UFSC. Trata-se de um meio para a 

efetivação de suas atividades científico-educacionais, que não se constitui em 

prestação pecuniária de natureza salarial, não criando vínculo empregatício de 

qualquer natureza e sendo caracterizada como doação civil a título de incentivo.  

O Recebimento por Prestação de Serviços (RPA) pode ser efetuado a pessoas 

físicas e jurídicas que prestem serviços eventuais para determinada ação de 

extensão. O recebimento advindo de Prestação de Serviço é sempre realizado 

através de remuneração, que se diferencia da bolsa, pois não se caracteriza em 

doação, e gera a necessidade de pagamento de Imposto de Renda.  De outra forma, o 

pagamento de pessoas externas contratadas pela fundação para atuar no projeto é 

realizado conforme as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

São exemplos que não caracterizam o pagamento de bolsas, mas sim de 

contraprestação de serviços: participação, nos projetos, de servidores da área-meio 

da IFE para desenvolver atividades de sua atribuição regular, mesmo que fora de 

seu horário de trabalho; participação de professores da IFE em cursos de pós-

graduação (ou outros cursos eventuais) não gratuitos; e a participação de servidores  

 

 

                                                        
1 Lei nº 8.958/1994, Art. 4º, § 2º 
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em atividades de desenvolvimento, instalação ou manutenção de produtos ou 

serviços de apoio a áreas de infraestrutura da IFE2.  

 1.6. QUAIS AS REGRAS PARA PAGAMENTO DE BOLSAS EM PROJETOS 
DE EXTENSÃO? 

 
O pagamento de bolsas de Extensão para estudantes de graduação e pós-

graduação e para servidores docentes e técnicos administrativos deve seguir o 

regramento disposto na Lei nº 8.958/94, no Decreto 7243/2010 e nas Resoluções 

Normativas nº 9/Cun/1010 e nº 88/Cun/2016. Desta forma, devem-se considerar 

critérios de proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu 

beneficiário e, sempre que possível, os valores de bolsas correspondentes 

concedidas por agências oficiais de fomento.  

 1.7. EXISTEM VALORES REFERENCIAIS PARA O PAGAMENTO DE 
BOLSAS DE EXTENSÃO PARA ESTUDANTES (DISCENTES)? 

 
 Alunos regulares de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) 

podem receber bolsas de extensão. O valor mensal das bolsas de graduação pode 

alcançar, no máximo, o valor da maior bolsa de mestrado concedida por agências 

de fomento do país. O valor das bolsas de mestrado e doutorado deve estar dentro 

do teto estabelecido para cada nível, de acordo com normativa própria da fundação 

de apoio (FAPEU – Portaria 17/2011 e Portaria 001/2013; FEESC Nº 

007/DIR/2011).  

 1.8. ESTUDANTES NÃO REGULARES PODEM RECEBER BOLSA EM 
AÇÕES DE EXTENSÃO? 

 
Não. Somente podem receber bolsas de extensão pelas fundações de apoio 

alunos regulares de graduação, mestrado e doutorado. Pós-graduação lato sensu 

compreende diferentes categorias de cursos de oferta não obrigatória, de caráter 

                                                        
2 Acórdão nº 2731/2008 – TCU/Plenário 
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não regular3. Assim, não é possível o pagamento de bolsa de extensão para alunos de 

cursos de capacitação, aperfeiçoamento e especialização, tampouco para os 

participantes de estágio pós-doutoral4. 

 1.9. QUEM PODE ORIENTAR OS DISCENTES (ESTUDANTES) EM AÇÕES 
DE EXTENSÃO? 

 
 Docentes e servidores técnico-administrativos podem registrar ações de 

extensão, mas somente docentes podem ser orientadores de estudantes bolsistas 

em ações de extensão. 

 1.10. O QUE SÃO OS RESSARCIMENTOS INSTITUCIONAIS? 
 

Os ressarcimentos institucionais totalizam, via de regra, 7% do valor total do 

projeto (cujos recursos são oriundos de financiamento ou taxas de inscrição) e são 

devidos pelo uso do capital intelectual, do nome e da imagem da instituição, bem 

como dos serviços e das instalações. Trata-se de previsão legal, regulamentada pela 

Resolução Normativa n º 88/Cun/2016, Art. 26. Os valores recolhidos são 

distribuídos entre PROEX, PROGRAD, SECARTE, SINOVA e PRAE, para incremento 

de suas respectivas ações, conforme disposto na referida resolução. 

 1.11. COMO REALIZO OS RESSARCIMENTOS INSTITUCIONAIS? 
 
O coordenador deve depositar na Conta Única da União os valores relativos 

aos ressarcimentos previstos na Resolução 88/CUn/2016, sempre tendo como base 

de cálculo o valor bruto recebido pelo serviço prestado ou arrecadado. Este 

recolhimento pode ser realizado de duas formas: 

a) Para quem tem conta no Banco do Brasil: o recolhimento poderá ser feito 

em caixa eletrônico para a Conta Única do Tesouro: Transferências -> Outras 

Transferências -> Item 4, Informando como Código 1 o número 

                                                        
3 Decreto nº 7423/2010, Art. 6 º, § 3; Resolução Normativa nº 15/Cun/2011, Art. 1.º, § 1.º; Resolução 
Normativa nº 13/Cun/2011, Art. 20 
4 Resolução Normativa nº 36/Cun/2013 
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153.163.15237.28830-6, Informando como Código 2 o CPF do coordenador do 

projeto. 

b) Para quem não tem conta no Banco do Brasil: deve utilizar uma GRU 

(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp): utilizando os 

códigos: 153163 para a Unidade Gestora, 15237 para a Gestão, 28830-6 para o 

Código do Recolhimento, 153434 para o Código de Referência e preenchendo 

apenas os campos obrigatórios (CPF, Nome, Valor Principal, Valor Total).  

Após o recolhimento, o comprovante (GRU) deverá ser anexado ao relatório 

final da atividade no SIGPEX. 

 1.12. POSSO SOLICITAR A ISENÇÃO DOS RESSARCIMENTOS 
INSTITUCIONAIS? 

 
Em casos excepcionais, a Administração Central, representada pelo Pró-

Reitor de Extensão, poderá reduzir ou não cobrar o ressarcimento, desde que 

previamente dispensado pelo diretor do departamento e do centro ao qual o projeto 

está vinculado.  

Para solicitar a isenção dos ressarcimentos institucionais, o coordenador do 

projeto deverá preencher o formulário “Isenção de Ressarcimentos”, disponível na 

aba Modelo de Documentos do SIPGEX. Após a assinatura do diretor do centro e do 

departamento, o formulário deverá ser encaminhado à PROEX via e-mail ou SPA. 

 1.13. COMO A SUSTENTABILIDADE PODE SER APLICADA ÀS AÇÕES DE 
EXTENSÃO? 

 
Em atenção às diretrizes estabelecidas no Plano de Logística Sustentável da 

UFSC, em conformidade com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 

2012, esta Pró-Reitoria orienta observação e atendimento às seguintes 

recomendações, no que couber: realização de contratações de serviços sustentáveis 

através de especificações e laudos; divulgação das diretrizes de sustentabilidade da 

UFSC para projetos/obras/reformas contratadas que utilizem recursos/equipe 

técnica externa; prioridade na utilização de recipientes reutilizáveis/compostáveis 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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na realização de coffee break em ambiente universitário.  Para este fim, sugere-se a 

consulta às seguintes páginas: Compras sustentáveis, Manual de Compras 

Sustentáveis e Campanha Adote uma Caneca. 

 1.14. ORIENTAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO É UMA AÇÃO DE EXTENSÃO? 

 
 Não. Orientação é uma atividade de ensino e não deve ser registrada como 

extensão5. 

 1.15. É POSSÍVEL EMITIR CERTIFICADOS PARA MINHAS AÇÕES DE 
EXTENSÃO? 

 
Sim, as ações de extensão podem prever a emissão de certificados. Todavia, 

antes de iniciar o cadastro do modelo no sistema de certificados, é obrigatório ter 

uma ação de extensão devidamente registrada e aprovada no SIGPEX. Após, os 

certificados deverão ser registrados pelo coordenador da ação de extensão, por 

formulário próprio, e mediante aprovação do Relatório Parcial ou Relatório Final da 

ação no SIGPEX. O Relatório Parcial se faz necessário apenas para os casos em que a 

ação de extensão esteja em situação diferente de "Encerrado". O prazo para emissão 

de certificados é de 180 dias após a finalização da ação de extensão.  

Há duas opções para emissão de certificados. A primeira é fornecendo a lista 

de candidatos por arquivo TXT ou CSV. A segunda é integrando ao sistema de 

inscrições. Os procedimentos completos para criação dos certificados estão 

disponíveis em: http://proex.ufsc.br/certificados/. 

 

                                                        
5 Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018 

http://comprassustentaveis.ufsc.br/
https://issuu.com/gestaoambientalufsc/docs/manual_web-issuu?workerAddress=ec2-52-90-202-152.compute-1.amazonaws.com
https://issuu.com/gestaoambientalufsc/docs/manual_web-issuu?workerAddress=ec2-52-90-202-152.compute-1.amazonaws.com
http://ufscsustentavel.ufsc.br/campanhaadoteumacaneca/
http://proex.ufsc.br/certificados/
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2. APOIO A VIAGENS, EVENTOS OU MISSÃO DE EXTENSÃO 

 2.1. COMO FAÇO PARA SOLICITAR APOIO A EVENTOS E VIAGENS? 

 
Inicialmente, recomenda-se buscar o subsídio da PRAE, no caso de 

estudantes, ou nos centros de ensino, no caso de docentes e técnicos. Diante da 

impossibilidade de se obter auxílio desses, a PROEX poderá ser consultada. O apoio 

financeiro para a participação de estudantes da UFSC em eventos de extensão é 

regulamentado pela Resolução Normativa nº 01/2018/CEx, de 03/05/2018. 

A solicitação de apoio deve ser requerida pelo coordenador da ação de 

extensão, com antecedência mínima de 30 dias da data do início do evento, 

mediante o preenchimento do formulário para solicitação de apoio financeiro para 

eventos, disponibilizado no site da PROEX (http://proex.ufsc.br/informacoes-apoio-

financeiro/).  O formulário e anexos devem ser entregues na Pró-Reitoria para 

análise do Pró-Reitor de Extensão. A concessão dependerá da capacidade financeira 

da PROEX em atender a solicitação. 

 2.2. COMO REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UM APOIO 
RECEBIDO? 

 
O prazo para prestação de contas para apoio financeiro para a participação 

de estudantes da UFSC em eventos de extensão é de 10 dias após o retorno do 

evento. Os alunos deverão entregar na PROEX os seguintes documentos: relatório de 

viagem; cópia do certificado/declaração de apresentação de trabalho no evento ou 

participação em competição; documentos comprobatórios das despesas relativas ao 

pagamento de deslocamento, inscrição, hospedagem e alimentação, onde constem 

nome e CPF do estudante. 

http://proex.ufsc.br/files/2018/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA-1-2018-CEx-publicada.pdf
http://proex.ufsc.br/solicitacao-de-auxilio-participacao-de-estudantes-da-ufsc/
http://proex.ufsc.br/solicitacao-de-auxilio-participacao-de-estudantes-da-ufsc/
http://proex.ufsc.br/informacoes-apoio-financeiro/
http://proex.ufsc.br/informacoes-apoio-financeiro/
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3. BOLSAS DE EXTENSÃO PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO 
CONCEDIDAS PELA UFSC 

 3.1. COMO UM ALUNO DE GRADUAÇÃO PODE PARTICIPAR DE UM 
PROJETO DE EXTENSÃO? 

 
O aluno interessado deve verificar com os professores, do seu curso ou da 

sua área de interesse, os projetos de extensão em andamento e a disponibilidade de 

vagas para atuação. Cabe ao coordenador de cada projeto a responsabilidade pela 

seleção e contratação dos bolsistas.  

 3.2. EXISTE ALGUM EDITAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
EXTENSÃO? 

 
A Proex publica anualmente na sua página (http://proex.ufsc.br/), 

normalmente no mês de agosto do ano corrente, o Edital Probolsas, para execução 

no ano seguinte. O objetivo do edital é estimular a participação dos estudantes de 

graduação nos projetos de extensão desenvolvidos pela UFSC através de auxílio 

financeiro na forma de bolsas. A Secarte publica o Edital Bolsa Cultura 

(http://secarte.ufsc.br/), também com o objetivo de oferecer auxílio financeiro a 

estudantes de graduação e incentivar sua participação no processo de criação 

artístico–cultural. 

 3.3. QUEM PODE CANDIDATAR-SE AOS EDITAIS DE BOLSAS? 
 
Os docentes integrantes do quadro de pessoal permanente da instituição, sob 

regime de dedicação exclusiva, no efetivo exercício de suas atividades, que sejam 

coordenadores de projetos de extensão devidamente registrados no SIGPEX. 

 

 

 

http://proex.ufsc.br/
http://secarte.ufsc.br/
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 3.4. QUAL O VALOR DA BOLSA DE EXTENSÃO PARA ALUNO DE 
GRADUAÇÃO? 

 
De acordo com a Portaria 216/2012/GR de 23/02/2012 o valor da bolsa de 

extensão para estudantes de graduação é de R$ 420,00. A bolsa de extensão não 

prevê o pagamento de auxílio-transporte. 

 3.5. COMO DEVE SER REALIZADA A SELEÇÃO DOS BOLSISTAS? 
 

Os processos de seleção deverão ser divulgados oficialmente, com 

antecedência mínima de oito dias de sua realização, incluindo informações sobre 

data, horário, local, critérios e procedimentos a serem utilizados6.  

 3.6. QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA CADASTRO NA 
BOLSA DE EXTENSÃO? 

 
É necessário enviar à Proex os seguintes formulários e documentos: 

 Cadastro do bolsista 

 Termo de compromisso do estudante bolsista 

 Termo de compromisso do coordenador PROBOLSAS 

 Atestado de matrícula 

 Histórico síntese (com IAA) 

Obs.: estas orientações não são válidas para bolsistas contratados pelas 

fundações de apoio, em projetos ou ações de extensão geridos por esta. Neste caso, 

devem-se seguir as orientações do coordenador do projeto e da fundação de apoio 

contratada. 

 3.7. PARA RECEBER A BOLSA DE EXTENSÃO É PRECISO TER CONTA 
BANCÁRIA? 

 
Sim, é preciso possuir conta corrente em qualquer banco, com exceção dos 

bancos digitais. É obrigatório que o bolsista seja o titular. 

                                                        
6 Decreto Federal nº 7416/2010, Art. 3 º, § 1º 
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 3.8. É POSSÍVEL ACUMULAR A BOLSA DE EXTENSÃO COM OUTRA 
BOLSA?  

 
Somente é possível acumular com a Bolsa Estudantil, instituída pela 

Resolução nº 32/CUn/2013. Qualquer bolsa de outra natureza e vínculo 

empregatício não são permitidos. 

 3.9. ONDE ENCONTRO OS FORMULÁRIOS RELATIVOS AO CADASTRO, 
SUBSTITUIÇÃO E FREQUÊNCIA DA BOLSA DE EXTENSÃO? 
 
Na página da Proex: http://proex.ufsc.br/informacoes-probolsas/. 

 3.10. QUAIS OS REQUISITOS PARA SER BOLSISTA DE EXTENSÃO? 

 
De acordo com a Resolução Normativa nº 09/CUn/10, de 7 de dezembro de 

2010 o aluno deverá: 

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC;  

 Apresentar índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 

6,00 (seis), excetuando-se os alunos da 1ª fase;  

 Ter como orientador docente com boa produção acadêmica, ação de extensão 

devidamente aprovada conforme resolução vigente e que esteja no efetivo 

exercício de suas funções; 

 Não pertencer ao círculo familiar do orientador;  

 Não possuir outra bolsa de qualquer natureza, exceto a Bolsa Estudantil 

instituída pela Resolução nº 32/CUn/2013, nem vínculo empregatício. 

 3.11. QUAIS OBRIGAÇÕES O BOLSISTA DE EXTENSÃO DEVERÁ TER EM 
RELAÇÃO AO PROJETO? 

 
 Cumprir a carga horária de 20 horas semanais, bem como o plano de 

trabalho associado ao projeto de extensão;  

 Apresentar relatório das atividades desenvolvidas ao orientador no final do 

período de vigência da bolsa;  

http://proex.ufsc.br/informacoes-probolsas/
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 Informar a Pró-Reitoria de Extensão seu afastamento do projeto devido à 

desistência, trancamento de matrícula ou formatura; 

 Manter seus dados cadastrais atualizados junto à Pró-Reitoria de Extensão; 

 Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa; 

 Não estar matriculado nem na primeira nem na última fase do seu curso de 

graduação. 

 Não ter relação de parentesco direto com o coordenador do projeto de 

extensão, o que inclui cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade até 3º grau. 

 3.12. QUANDO O BOLSISTA DE EXTENSÃO TRANCA O CURSO OU 
SOLICITA DESLIGAMENTO DA BOLSA, O QUE FAZER?   
 
O coordenador do programa ou projeto de extensão aprovado e contemplado 

deverá comunicar à PROEX sobre quaisquer alterações que se façam necessárias ou 

sobre o desligamento de bolsistas, devido a trancamento de matrícula, formatura ou 

outras eventualidades. 

 3.13. QUAL O PRAZO PARA INFORMAR A PROEX SOBRE AS ALTERAÇÕES 
DE BOLSISTAS? 
 
Todas as alterações, substituições, desligamentos ou cadastro de novos 

bolsistas devem ser encaminhados à Proex sempre até o dia 10 do mês para o qual 

se quer a alteração, esta informação consta no termo de compromisso do 

coordenador (http://proex.ufsc.br/files/2017/03/termo-coordenador-probolsas-

2017.pdf).  

 3.14. PRECISO ENVIAR A FREQUÊNCIA MENSAL DO BOLSISTA? 
 
Sim. O coordenador que tiver projeto contemplado com bolsas pelo Edital 

Probolsas deverá enviar por e-mail a frequência mensal dos bolsistas, através do 

http://proex.ufsc.br/files/2017/03/termo-coordenador-probolsas-2017.pdf
http://proex.ufsc.br/files/2017/03/termo-coordenador-probolsas-2017.pdf
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formulário específico disponível na página da Proex, impreterivelmente até o dia 10 

de cada mês (http://proex.ufsc.br/?attachment_id=1186). 

 3.15. FUI BOLSISTA DE EXTENSÃO, COMO FAÇO PARA PEGAR MEU 
CERTIFICADO? 
 
A Proex não emite certificados, estes são responsabilidade dos 

coordenadores dos projetos de extensão.  

Os certificados devem ser incluídos no sistema pelos coordenadores tantos 

para participantes quanto para bolsistas e ficam disponíveis on-line no site: 

http://www.certificados.ufsc.br ou http://www.certificado.prpe.ufsc.br/index.php.  

 

4. CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

 
 4.1. O QUE É A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO? 

 
Curricularizar a extensão significa incorporar atividades de extensão às 

matrizes curriculares dos cursos de graduação. De acordo com o Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2014-2024, que é a lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, em sua 

Meta 12, estratégia 7, é preciso “assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão 

universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande 

pertinência social” a fim de contribuir para “elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 

anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público.” 

 4.2. A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO É OBRIGATÓRIA? 
 

Sim, é uma exigência legal, por parte do PNE atual, e que já constava no PNE 

de 2001 (lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001) em sua meta 23 para a Educação 

Superior. Observa-se também a Constituição Federal de 1988, a qual traz em seu 

http://proex.ufsc.br/?attachment_id=1186
http://www.certificados.ufsc.br/
http://www.certificado.prpe.ufsc.br/index.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/leis_2001/l10172.htm
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artigo 207 que as universidades “obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão”. Além disso, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFSC 2015-2019, em seu objetivo 14, que é “promover 

aprimoramento contínuo das ações e estimular propostas inovadoras de interação 

comunitária”, traz como uma meta: “estimular a inserção de ações de extensão 

nas grades curriculares dos cursos de graduação, conforme determina o Plano 

Nacional de Educação.” 

 4.3. COMO ACONTECERÁ A CURRICULARIZAÇÃO? 
 

Os colegiados dos cursos deverão apresentar à Câmara de Graduação a 

proposta de alteração do projeto politico pedagógico. Após a aprovação do processo, 

este será encaminhado ao DAE para a sistematização. Os novos currículos deverão 

conter 10% da carga horária obrigatória, determinada pelo MEC (Conselho Nacional 

de Educação, Câmara de Educação Superior), em ações de extensão. O histórico 

escolar do aluno deverá apresentar as atividades de extensa o.  a o se pretende um 

aumento quantitativo de carga horária e sim qualitativo.  

Vídeos:  Evento sobre a Curricularização na UFSC 09.05.2018; 

Câmara de Extensão 20.04.2018. 

 4.4. COMO OS CURRÍCULOS PODEM SER ALTERADOS PARA 
INCORPORAREM ATIVIDADES DE EXTENSÃO?  

 
Essa discussão fica a cargo de cada departamento. Poderiam ser criadas 

disciplinas específicas de extensão que permitissem ao aluno escolher em quais 

projetos de extensão participar. Tendo sido satisfatória a participação no projeto, a 

contabilização dos créditos poderia ocorrer por validação posterior. Poderia haver 

uma disciplina de Introdução à Extensão e, ainda, projetos transversais. Também 

seria possível alocar carga horária de extensão em disciplinas já existentes, as quais 

passariam a ser do tipo teórico-extensão ou teórico-prático-extensão, por exemplo. 

Essas são algumas possibilidades, o que não impede que sejam pensadas outras. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_18.02.2016/art_207_.asp
http://pdi.ufsc.br/files/2015/05/PDI-2015-2019-1.pdf
http://pdi.ufsc.br/files/2015/05/PDI-2015-2019-1.pdf
http://tvled.egc.ufsc.br/biblioteca/biblioteca/LED/PALESTRA%2009-05-2017.mp4
https://drive.google.com/file/d/14gIutWbuqvYO2RtBnPXTlVFBWcPJWKpR/view?ts=5ae0ae05
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 4.5. SERÁ PERMITIDO QUE UM ALUNO DE UM CURSO PARTICIPE DE 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO DE OUTRO CURSO? 

 
Apesar de não ser obrigatório, sim, recomenda-se aos cursos permitirem que 

seus alunos atuem em atividades de extensão de outros cursos. Considerando que o 

conhecimento já não é exclusivamente construído na sala de aula, a cargo do 

professor, que há cada vez mais interatividade entre áreas do conhecimento e que a 

universidade precisa formar profissionais e cidadãos capazes de atender às 

necessidades da sociedade atual, acredita-se que é importante promover a 

aprendizagem por projetos e a interdisciplinaridade. 

 4.6. EXISTE UM PRAZO PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA 
UFSC? 

 
Espera-se realizar o processo em 5 lotes, conforme cronograma abaixo. A 

adesão a cada lote será espontânea, por decisão de cada colegiado.  

 Lote 1: para os cursos que entrarem com o pedido na PROGRAD até 19 de 

abril de 2019, para iniciar o novo currículo para os ingressantes de janeiro de 

2020. 

 Lote 2: para os cursos que entrarem com o pedido na PROGRAD até 19 de 

abril de 2020, para iniciar o novo currículo para os ingressantes de janeiro de 

2021.  

 Lote 3: para os cursos que entrarem com o pedido na PROGRAD até 19 de 

abril de 2021, para iniciar o novo currículo para os ingressantes de janeiro de 

2022.  

 Lote 4: para os cursos que entrarem com o pedido na PROGRAD até 19 de 

abril de 2022, para iniciar o novo currículo para os ingressantes de janeiro de 

2023.  

 Lote 5: para os cursos que entrarem com o pedido na PROGRAD até 19 de 

abril de 2023, para iniciar o novo currículo para os ingressantes de janeiro de 

2024.  

Durante este período de 5 anos serão realizados seminários anuais de 

avaliação do processo.  
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 4.7. QUAIS SÃO OS SETORES RESPONSÁVEIS PELA CURRICULARIZAÇÃO 
DA EXTENSÃO NA UFSC? 

 
A curricularização na UFSC será realizada em parceria entre a PROGRAD e a 

PROEX, que deverão emitir, ainda em 2018, uma resolução estabelecendo normas e 

cronograma. A PROGRAD ficará responsável pela logística e execução acadêmica do 

processo de curricularização, e a PROEX, por fomentar novas ações de extensão, 

captar recursos junto ao governo federal e apoiar as ações de extensão já existentes. 

 4.8. QUAIS SÃO AS POTENCIALIDADES DA CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO? 

 
 ais do que a integraça o da extensa o ao curr  culo, o que se propo e e  a efetiva 

indissociabilidade entre extensão, pesquisa e ensino, minimizando a 

compartimentalização disciplinar e o uso da sala de aula como único meio de 

aprendizagem. A curricularização impõe um grande desafio e, ao mesmo tempo, 

grande oportunidade para a criação de um ambiente criativo em busca de melhoria 

da qualidade do ensino de graduação com maior flexibilidade e pertinência 

pedagógica; promove a ação extensionista como um elo entre a universidade e a 

sociedade; pode contribuir para a formação de estudantes mais próxima da 

realidade brasileira; e incentiva a interdisciplinaridade, competência essencial na 

formação acadêmica.  

Sabe-se que, historicamente, o envolvimento quantitativo de docentes, TA S 

e estudantes em atividades de extensa o e  pequeno.  o  rasil, este percentual 

raramente alcança n  veis acima de 1  . Isso se deve em parte a  escassez de 

recursos financeiros, à baixa compreensão conceitual e à baixa institucionalização 

da extensão no interior das universidades. A curricularização da extensão pode 

contribuir para mudar essa realidade, sendo necessária a colaboração de todos os 

docentes. Inclusive, na UFRJ, pioneira na curricularização, já são observados efeitos 

positivos advindos do processo, como a redução da evasão e o aumento da média 

das notas de alunos, segundo a profa. Ana Inês Sousa.  
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 4.9. QUAIS SÃO AS REFLEXÕES IMPORTANTES PARA A 
CURRICULARIZAÇÃO? 

 
Que universidade queremos  Que profissionais formaremos   omo a 

extensa o contribuira   para a efetivaça o do compromisso comunita rio manifesto em 

nossos documentos institucionais? Também é preciso refletir sobre:  

 Os impactos desse processo: administrativos (política institucional, 

estruturas de gesta o, sistema de informaça o, sistematizaça o da extensa o , 

orçamenta rio  investimentos exigidos e fontes de financiamento  e pol  tico-

pedago gicos  formaça o docente, rediscussa o da proposta pedago gica dos 

cursos a partir da extensão enquanto função acadêmica);  

 Cursos de graduação noturnos e EAD;  

 Recursos para financiamento de projetos e bolsas. 

 

5. FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

 5.1. EM QUAIS SITUAÇÕES UMA FUNDAÇÃO DE APOIO PODE SER 
CONTRATADA? 

 
As fundações de apoio credenciadas na UFSC poderão ser contratadas para 

prestar apoio administrativo e financeiro às ações de extensão, salvo nos casos em 

que houver vedação (expressa em TED ou em Edital, por exemplo). Nestes casos, 

será realizado um contrato entre a UFSC e a Fundação de Apoio, denominado 

Contrato Fundacional, e os recursos financeiros serão transferidos para a conta do 

projeto na fundação, para execução do orçamento conforme previsto no plano de 

trabalho, bem como recolhimento dos ressarcimentos institucionais devidos.  

A legislação que norteia esta contratação é o decreto nº 7423, de 31 de 

dezembro de 2010 e o Decreto nº 8.240, de 21 de maio de 2014, que regulamentam 

a Lei nº 8.241, de 21 de maio de 2014, que dispõe sobre as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 
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fundações de apoio, para que realizem convênios e contratos, nos termos do inciso 

XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com 

fundações instituídas com a finalidade de dar apoio na gestão administrativa e 

financeira estritamente necessária à execução desses projetos. 

 5.2. DE QUE FORMA A FUNDAÇÃO DE APOIO PODE SER REMUNERADA? 
 

Ao se contratar uma Fundação de Apoio para prestação de apoio 

administrativo e financeiro ao projeto, acorda-se um pagamento referente ao 

Ressarcimento por Despesas Operacionais e Administrativas (ReDOA). Não há um 

valor previamente definido relativo a este ressarcimento, haja vista que o mesmo é 

calculado considerando-se a previsão das despesas administrativas cabíveis para 

cada projeto. Entretanto, por analogia, nos casos de contratos fundacionais, aplica-

se o disposto na Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, que 

limita as despesas administrativas ao percentual de 15% do valor total dos recursos 

financeiros destinados à execução do projeto, para o caso de convênios. 

 5.3. COMO REALIZO ALTERAÇÕES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO 
CONTRATO FUNDACIONAL?  

 
Alterações na planilha orçamentária do contrato fundacional são realizadas 

por apostilamento. Também denominada apostila, trata-se de “anotação ou registro 

administrativo de modificações contratuais que não alteram a essência da avença ou 

que não modifiquem as bases contratuais” 7. De acordo com o art. 65, § 8º, da Lei n. 

8.666/1993, a apostila é utilizada: no reajuste de preços previsto no contrato; em 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 

de pagamento; no empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite 

do valor corrigido. Na prática, em ações de extensão, o apostilamento é realizado, na 

maioria dos casos, para transferência de valores entre rubricas existentes no 

contrato original, sem alteração de valores (ex.: transferir valores da rubrica de 
                                                        
7 In. Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. Brasília: TCU, 2010. p. 
660 
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pessoa física para a de pessoa jurídica), ou ainda para incorporação dos 

rendimentos da aplicação dos recursos do projeto.  

 5.4. COMO REALIZO UM APOSTILAMENTO?  
 

O apostilamento deve ser solicitado pelo coordenador e aprovado pelo Pró-

Reitor de extensão, previamente à execução das despesas. A fundação de apoio 

dispõe de modelos de documentos para fins de apostilamento, e deve orientar o 

coordenador durante todo o processo, em conformidade com a legislação vigente e 

orientações da PROEX. O DPC também disponibiliza orientações sobre 

apostilamento em seu site (http://tramitafacil.ufsc.br/apostilamento-de-contrato-

fundacional/). 

  o documento “Justificativa Técnica” deve constar o quê e o porquê das 

alterações solicitadas, sendo vedadas alterações no objeto do contrato.  

 A “ ova Planilha Orçamentária” deve conter, preferencialmente, uma coluna 

com o orçamento original e outra coluna com o orçamento alterado, de forma 

a evidenciar as alterações solicitadas.  

 Os documentos “Justificativa Técnica”, “ ova Planilha Orçamentária” e 

“Demonstrativo Financeiro” devem estar assinados tanto pelo coordenador 

quanto pelo fiscal do projeto;  

 A alteração no formulário SIGPEX deve ser feita previamente à solicitação do 

apostilamento, quando houver alteração nos participantes da equipe, para 

fins de aprovação pelo(s) coordenador(s) de extensão da(s) unidade(s), em 

se tratando de docentes e TAEs. Quando não houver alteração da equipe 

executora, o ajuste no formulário SIGPEX pode ser realizado à posteriori, haja 

vista que este tipo de alteração somente prescinde de autorização por parte 

do Pró-Reitor de Extensão, tendo em vista ser ele o representante da UFSC e 

signatário do Contrato Fundacional. 

http://tramitafacil.ufsc.br/apostilamento-de-contrato-fundacional/
http://tramitafacil.ufsc.br/apostilamento-de-contrato-fundacional/
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 5.5. POSSO PRORROGAR O PRAZO OU ALTERAR VALORES DE AÇÃO DE 
EXTENSÃO COM CONTRATO FUNDACIONAL? 

 
Sim. O Termo Aditivo é um instrumento utilizado para modificar o prazo 

e/ou o valor de um Contrato Fundacional, desde que esta modificação tenha sido 

autorizada pelo órgão concedente (no caso de recursos oriundos de TED ou de 

Agências de Fomento) e pela Pró-Reitoria de Extensão. Desta forma, o Termo 

Aditivo pode ser usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto (alterações 

quantitativas do objeto), prorrogações, além de outras modificações admitidas em 

lei que possam ser caracterizadas como alterações do contrato.  

 5.6. COMO REALIZO UM ADITAMENTO? 
 

Quando o aditivo for somente de prazo, a tramitação ocorre de modo mais 

célere, pois, não há necessidade de Parecer Jurídico. Quando o aditivo for de valor 

ou prazo e valor, há necessidade de emissão de Parecer Jurídico pela Procuradoria 

Federal junto à UFSC. Os procedimentos para realização de Termo Aditivo 

encontram-se no site do Departamento de Contratos e Convênios (DPC/PROAD). 

 5.7. É PERMITIDO AO FISCAL DO CONTRATO FUNDACIONAL ATUAR 
COMO PARTICIPANTE DO PROJETO? 
 
Não, em hipótese nenhuma o fiscal deve atuar como participante do projeto, 

pelo princípio da segregação de funções, que consiste na separação das funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilização.  
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6. SIGPEX - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
 6.1. EXISTE UM SISTEMA DE REGISTRO PARA AÇÕES DE EXTENSÃO? 

 
Sim, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e de 

Extensão (SIGPEX). O SIGPEX foi desenvolvido para o registro dos projetos de 

pesquisa e extensão realizados na Universidade Federal de Santa Catarina de forma 

mais eficiente e dinâmica, com várias funcionalidades visando à facilidade de 

preenchimento e de obtenção de relatórios para que sirva como instrumento de 

gestão. Visando à transparência e ao acesso rápido aos projetos de pesquisa pela 

comunidade externa, é possível ver a lista dos projetos em desenvolvimento à 

medida que eles forem sendo registrados no sistema. O registro das ações é 

obrigatório, conforme estabelecido pela Resolução Normativa nº 88/CUn/2016, Art. 

8º.  

 6.2. QUAL É A TRAMITAÇÃO DE UMA AÇÃO DE EXTENSÃO? 
 
Resumidamente: 

 registro da ação; 

 aprovação pelo departamento do coordenador e dos participantes, se 

necessário. Caso a ação envolva mais de um departamento, deverá ser 

aprovada novamente pelo departamento do coordenador da ação. 

 realização da ação; 

 finalização da ação e preenchimento do relatório final; 

 aprovação do relatório final pelo departamento do coordenador. 

 6.3. COMO DESIGNAR/ALTERAR COORDENADOR (A) DE EXTENSÃO DE 
DEPARTAMENTO E DE CENTRO NO SIGPEX? 

 
 Deve ser feita nomeação, através de portaria emitida pela direção do Centro 
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de Ensino ou Unidade Administrativa8. A portaria deve ser encaminhada à PROEX 

via e-mail ou SPA, para ciência e registro no SIGPEX. O mesmo procedimento deve 

ser realizado para alterações em caso de substituição permanente ou temporária. 

 6.4. COMO REGISTRO UMA AÇÃO DE EXTENSÃO NO SIGPEX? 
 

Acesse http://sigpex.sistemas.ufsc.br/ e realize login com a sua identidade 

UFSC (o SIGPEX utiliza o sistema de autenticação centralizada da UFSC– se tiver 

dúvidas, acesse: https://idufsc.ufsc.br). O registro deve ser feito a partir do Menu 

NOVO, Ações de Extensão ou a partir do Menu Nova Ação de Extensão. 

Importante: a senha do SIGPEX é a mesma utilizada para outros sistemas da 

instituição, por isso, não a compartilhe com ninguém! Cada usuário deve acessar o 

sistema com o seu próprio login e senha. O sistema não permite o registro de mais 

de 8 horas de atividade por dia nem de horas em fins de semana. Para incluir mais 

horas é preciso aumentar o período de realização da ação. 

 6.5. COMO CLASSIFICO UMA AÇÃO DE EXTENSÃO COM 
FINANCIAMENTO NO SIGPEX? 

 
Para fins de classificação no SIGPEX, as ações de extensão com financiamento 

podem ser classificadas em quatro tipos: 

 TIPO I: PROJETOS COM AGÊNCIAS DE FOMENTO (CAPES, CNPQ, FAPESC 

etc.): Ocorre quando um servidor (docente ou TAE) é contemplado, via 

Edital, com recursos oriundos de agências de fomento, para execução de seu 

projeto. Neste caso, deve-se seguir o trâmite estabelecido no Edital.  

 TIPO II: PROJETOS COM CONTRATO COM EMPRESAS PÚBLICAS OU 

PRIVADAS: Quando é estabelecido um contrato tripartite entre a UFSC, a 

Fundação de Apoio e um ente externo. O recurso entra na conta do projeto na 

Fundação de Apoio que ficará responsável por recolher os ressarcimentos e 

                                                        
8 Resolução Normativa nº 88/Cun/2016, Art. 15 e Art. 18 

http://sigpex.sistemas.ufsc.br/
https://idufsc.ufsc.br/
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devolver estes valores à conta única. Os participantes podem receber bolsa, 

desde que o serviço não seja caracterizado como “prestação de serviço”. 

 TIPO III: PROJETOS COM RECURSOS DE DESCENTRALIZAÇÃO (TED): 

Quando o recurso financeiro é do governo federal e entra direto na conta 

única. Da conta única pode ir para a Fundação de apoio. Os participantes 

podem receber bolsa, desde que o serviço não seja caracterizado como 

“prestação de serviço”. 

 TIPO IV: PROJETOS LIVRES OU COM RECURSOS PRÓPRIOS: Quando o 

coordenador do projeto ministra um curso no qual são pagas inscrições ou 

estabelece um contrato (por meio da fundação) com um ente público ou 

privado. O recurso financeiro entra direto na Fundação de apoio. Os 

participantes recebem pagamento por prestação de serviço. Alunos recebem 

por bolsa de estágio.  

 6.6. ATIVIDADES DOCENTES CLASSIFICADAS COMO EXTENSÃO PODEM 
SER REGISTRADAS NO SIGPEX?  

 
Atividades classificadas como extensão, realizadas por docentes, podem ser 

registradas no SIGPEX no campo Registro de Atividades Docentes. As atividades que 

se incluem neste quesito são as seguintes: participação em bancas (apenas) 

externas, em cursos de extensão de curta duração e em eventos e palestras, 

prestação de serviços e publicações.   

 6.7. QUAIS OS PRAZOS DOS TRÂMITES DAS AÇÕES DE EXTENSÃO NO 
SIGPEX? 

 
O prazo para registro das ações no SIGPEX é de 30 dias após o início da ação 

de extensão, ou seja, no momento do cadastramento da ação, não será possível 

informar data de início retroativa a mais de 30 dias. Após o término da ação, o 

coordenador terá o prazo de até 30 dias para preencher o relatório final no SIGPEX, 

e o órgão responsável terá prazo de 45 dias para aprová-lo ou reprova-lo. 
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 6.8. COMO ALTERO DADOS DE AÇÕES DE EXTENSÃO NO SIGPEX? 
 
Os dados do formulário podem ser alterados enquanto a ação de extensão 

ainda estiver na forma de rascunho. Depois de enviados para aprovação, você 

poderá alterar os dados se o responsável pela aprovação em seu departamento ou 

centro lhe devolver o formulário solicitando alterações ou se você solicitar, através 

do botão “revisar formulário”. Se isso acontecer, o processo aparecerá como “em 

revisão”. A única exceção é a possibilidade de incluir ou excluir participantes, o que 

pode ser feito a qualquer tempo, antes da elaboração do relatório final. Se o 

participante for servidor docente ou técnico-administrativo, sua participação deverá 

ser aprovada pelo respectivo departamento. Se forem estudantes ou externos à 

Universidade, não é necessária a aprovação do participante. 

 6.9. COMO OCORRE A APROVAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO NO 
SIGPEX? 
 

 Ao ser finalizado, o formulário é enviado ao coordenador de extensão do 

departamento (nomeado por portaria do diretor do Centro de Ensino/Unidade) 

respectivo para análise. Um e-mail comunicando se a ação de extensão foi aprovada 

ou não pelo departamento é enviado automaticamente ao coordenador da ação. Se 

a ação de extensão for aprovada e não contar com outros participantes do quadro 

da UFSC, a ação pode ser iniciada. Se a ação de extensão for aprovada e contar com 

outros participantes do quadro da UFSC, cada participante deverá ser aprovado 

por seu respectivo coordenador de extensão do departamento. Caso a participação 

de todos os participantes seja aprovada o formulário retorna para aprovação do 

coordenador de extensão do departamento e, após aprovado, a ação pode ser 

iniciada. 

 6.10. COMO PRORROGAR UMA AÇÃO DE EXTENSÃO NO SIGPEX? 
 
 Na data informada como término ação de extensão, o coordenador receberá 

uma mensagem solicitando que elabore o relatório final. Caso o coordenador 
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queira prorrogar o prazo, deve abrir o formulário, na aba Relatório Final, escolher 

a opção “atividade em andamento” e informar a nova data prevista para o 

encerramento da ação (máximo de 120 dias). 

 6.11. É POSSÍVEL ENCERRAR UMA AÇÃO DE EXTENSÃO ANTES DO 
PRAZO PREVISTO? 

 
 Sim. Se a ação de extensão terminar antes do prazo previsto o coordenador 

da ação deve acessar o formulário, editar a data de término, marcar a atividade 

como encerrada e preencher o relatório final. Devem-se justificar as circunstâncias 

que permitiram o encerramento da ação de extensão antes do prazo previsto. 

 6.12. É POSSÍVEL REALIZAR O REGISTRO RETROATIVO DE UMA AÇÃO 
NO SIGPEX? 

 
Todas as ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas por servidores 

docentes e técnico-administrativos devem ser registradas e aprovadas pelos 

Departamentos sempre antes de serem realizadas. Mesmo o registro retroativo de 

30 dias, ainda permitido pelo sistema de registro de ações de extensão, deve ser 

utilizado excepcionalmente, estando sujeito a sanções em caso de auditorias. 

 6.13. É POSSÍVEL RENOVAR UMA AÇÃO DE EXTENSÃO NO SIGPEX? 
 

Sim. Após a aprovação do relatório final de uma ação de extensão, esta pode 

ser renovada, mantendo-se todas as informações da ação de extensão anterior, 

exceto o período de realização e o número de registro. 

 6.14. É POSSÍVEL REALIZAR NO SIGPEX O REGISTRO DE ATIVIDADES 
REALIZADAS EM PERÍODO DE AFASTAMENTO? 

 
 O registro de atividades docentes (consultorias ad hoc sobre manuscritos, 

participação em bancas etc.) por docentes afastados para formação ou por outro 

motivo, pode ser feito, mas terá apenas um valor 'histórico', uma vez que nada 

além do próprio afastamento pode contar pontos para a progressão funcional de 
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um docente afastado. Pareceres ad hoc, avaliações de cursos e similares devem ser 

registrados como prestação de serviços. 

 6.15. COMO EXCLUO UMA AÇÃO DE EXTENSÃO NO SIGPEX? 
 
 Registros podem ser excluídos somente enquanto na forma de rascunhos, 

antes de serem submetidos à aprovação pelo departamento do coordenador. Neste 

caso, não há necessidade de relatório final e tudo se passa como se a ação nunca 

tivesse sido registrada. Se a atividade já foi aprovada, mas não iniciada, acesse o 

respectivo formulário de registro e clique na aba Relatório Final e depois selecione 

a opção “atividade cancelada” e o sistema encerrará o seu formulário. É 

conveniente você informar o seu departamento de que a ação não foi realizada. Se a 

ação já foi iniciada faça o relatório informando quais as etapas foram realizadas, 

altere a data de término e explique os motivos pelos quais teve que interromper a 

mesma. 

 6.16. COMO ENCERRO MINHA AÇÃO DE EXTENSÃO NO SIGPEX? 
 

O encerramento de uma ação de extensão no SIGPEX é feito a partir do 

preenchimento do Relatório Final. No momento da elaboração do Relatório Final, 

deve-se incluir, na aba Anexos, a GRU relativa ao recolhimento dos Ressarcimentos 

Institucionais, caso este recolhimento seja realizado pelo próprio coordenador, e 

não pela fundação de apoio, pois, neste caso, a própria fundação prestará contas do 

valor recolhido. Isto ocorre principalmente em caso de cursos e eventos de extensão 

com taxa de inscrição, sem contrato fundacional. 


