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1 - INTRODUÇÃO 

 

A Missão da Universidade abrange o ensino, a pesquisa, e a extensão: formar pessoas, avançar 

o conhecimento, e transformar a sociedade. A missão da extensão universitária é oferecer à 

sociedade o conhecimento sob domínio da Universidade, ou ainda, estender à sociedade os 

benefícios oriundos do conhecimento. A extensão universitária deve ser realizada sempre de 

modo associado ao ensino e à pesquisa. 

Na UFSCar, são consideradas ações de extensão universitária aquelas voltadas 

principalmente para o objetivo de tornar o conhecimento acessível à sociedade; seja o 

conhecimento de sua própria produção, seja aquele proveniente da sistematização do 

conhecimento universal. 

A Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar (PROEX) atua, principalmente, (a) na gestão das 

atividades de extensão realizadas pela instituição, criando instrumentos para registro, aprovação 

e documentação das atividades; (b) no apoio financeiro às atividades de extensão, através de 

bolsas e recursos para seu custeio; (c) no apoio  à divulgação científico-tecnológica, divulgação 

das manifestações artístico-culturais, das demais ações de extensão, e na difusão da cultura da 

extensão universitária.  

As atividades de extensão na UFSCar são organizadas em Projetos de Extensão 

(conjuntos de atividades) e em Programas de Extensão (linhas de atuação). O processo de 

registro, aprovação, execução e documentação de Programas e Projetos de Extensão é regido 

pelo Regimento Geral da Extensão na UFSCar, documentado na Resolução nº 03/2016, do 

Conselho de Extensão da UFSCar - CoEx. O Conselho de Extensão é o órgão deliberativo, 

responsável pela definição das políticas de extensão na UFSCar. 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) é o órgão executivo, que conta em sua estrutura 

com coordenadorias de áreas, núcleos de extensão, departamentos e serviços de apoio. São 

cinco Coordenadorias: de Atividades de Extensão (CAEx), de Cursos de Extensão (CCur), de 

Cultura (CCult), de Projetos Especiais (CPEs) e de Apoio a Eventos (CAEv), além de Núcleos 

de Extensão como, por exemplo,  Núcleo UFSCar-Empresa (NuEmp), Núcleo UFSCar-Saúde 

(NuSau), e Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura de Sorocaba  (NuETC). Os 

Departamentos e Serviços da PROEX prestam apoio específico nas áreas financeira, contratos, 

certificações, e de apoio ao extensionista.  

Exemplos de serviços específicos prestados pela PROEX à comunidade são: gestão da 

tramitação de Projetos, Programas, e Relatórios de Extensão; gestão da tramitação e apoio à 

execução de Cursos de Especialização, registro de certificados; apoio à tramitação de convênios 

e contratos oriundos de Projetos de Extensão, bem como apoio à apreciação de relatórios de 

prestação de contas decorrentes destes; processamento de solicitações de pagamento de bolsas 

e de requisições de compras, em Projetos de Extensão apoiados; apoio na gestão de sistema 

informatizado para registro de Projetos, Programas e Relatórios de Extensão (Sistema 

ProExWeb); proposição e apoio à execução de editais para seleção de Projetos de Extensão, 

visando concessão de apoio financeiro; elaboração de relatórios; gestão da política de extensão 

da UFSCar. 

Os Projetos de Extensão são propostos e coordenados por servidores docentes e técnico-

administrativos da UFSCar, podem contar com parceiros externos, e podem variar 



substancialmente quanto ao tipo: publicações (livros, revistas, filmes); eventos culturais, 

científicos, artísticos, esportivos; divulgação, difusão, programas de rádio ou TV; transferência 

de tecnologia (oferta de produtos de pesquisa); cursos de especialização e outros (exceto ensino 

regular de graduação ou pós-graduação stricto sensu), assessoria, consultoria, prestação de 

serviços, supervisão; cooperação interinstitucional, científica e cultural. Os Projetos podem 

contar com recursos externos, ou ainda recursos fornecidos pela PROEX. Ainda, os Projetos 

podem não contar com recursos financeiros para sua execução. 

 

 

 

2 - ATIVIDADES REALIZADAS PELA PROEX EM 2018 

 

Uma das principais atribuições da PROEX é a gestão do processo de proposição, apreciação 

nas diversas instâncias, e eventual aprovação de Projetos e Programas de Extensão, bem como 

de seus Relatórios. Todo o trâmite é baseado em normativas estabelecidas pela UFSCar, em 

especial o Regimento Geral da Extensão da UFSCar (Resolução CoEx nº 03/2016). Boa parte 

da tramitação é operacionalizada por meio de uma plataforma online especialmente 

desenvolvida para essa finalidade: o Sistema ProexWeb (https://proexweb.ufscar.br).  

 

Projetos de Extensão Aprovados e em Execução em 2018 

A Figura 1 apresenta a evolução do número de Projetos de Extensão aprovados por ano, no 

período de 2010 a 2018. Em 2018 foram aprovados 946 novos Projetos de Extensão. Como a 

duração de Projetos de Extensão pode ser maior do que 1 ano, 1.398 Projetos de Extensão 

estiveram em fase de execução ao longo do ano de 2018.   

 
Figura 1 – Evolução do número de Projetos de Extensão aprovados por ano, no período de 2010 

a 2018. 

 

 
Fonte: Adaptado de relatório do Sistema ProexWeb, extraído em 06/02/2019 

  

 

Os 1.398 Projetos de Extensão ativos no ano de 2018 estavam assim distribuídos entre as 

áreas temáticas: Comunicação (50), Cultura (69), Direitos Humanos e Justiça (35), Educação 

(427), Meio Ambiente (135), Multidisciplinar (79), Saúde (247), Tecnologia e Produção (330) 

e Trabalho (26).  A participação da comunidade UFSCar na equipe executora dessas atividades 

foi caracterizada pela participação de 3.644 alunos de graduação e 1.147 de pós-graduação, 

bolsistas e voluntários, 2.518 Docentes e 751 Técnicos Administrativos. Dos 1.398 Projetos de 
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Extensão em execução ao longo de 2018, 4% referiam-se à elaboração de Publicações e 

Produtos técnicos, 3% às Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ACIEPEs), 21% à Consultoria/Assessoria, 22% à Cursos, 32% a Projetos de outra natureza e 

19% a Eventos acadêmicos, científicos e culturais. 

 

Despachos de Aprovação em 2018: Projetos, Programas e Relatórios 

Além do número de Projetos de Extensão no ano de 2018 (946), e do número de Projetos de 

Extensão em execução (1.398) ao longo de 2018, um terceiro e relevante indicador é o número 

de Despachos de Aprovação realizados. Em 2018 foram realizados 2.217 Despachos de 

Aprovação. Os Despachos de Aprovação compreendem o número de (946) Projetos, (53) 

Programas e (1218) Relatórios de Extensão aprovados em todas as instâncias, e homologados 

pelo Pró-Reitor de Extensão, na condição de Presidente do Conselho de Extensão da UFSCar. 

Os 53 Programas de Extensão aprovados em 2018, somados aos Programas aprovados em anos 

anteriores, resultaram em um total de 368 Programas de Extensão ativos na UFSCar.  

 A Figura 2 apresenta a evolução do número de Despachos de Aprovação, por ano, 

realizados pela PROEX, no período de 2010 a 2018. O número de Despachos de Aprovação 

aumentou 45% em relação ao ano de 2017, e 118% em relação a 2010.  

 
Figura 2 – Evolução do número de Despachos de Aprovação, por ano, realizados pela PROEX, no 

período de 2010 a 2018. 

 

 
Fonte:  ProexWeb, relatório extraído em 06/02/2019 

 

 

Editais para Apoio Financeiro a Projetos de Extensão em 2018 

O apoio financeiro a Projetos de Extensão é realizado principalmente através de Editais, 

aprovados pelo Conselho de Extensão. Dentre os Projetos de Extensão aprovados em 2018, 379 

solicitaram apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão através dos Editais. O apoio é 

concretizado através de bolsas de extensão e/ou recursos financeiros para custeio do Projeto. 

 Em 2018 foram lançados 4 Editais para concessão de recursos financeiros e bolsas: 

Edital de Atividades de Extensão (com distribuição de recursos e bolsas); Edital de Atividades 

Artístico-Culturais (recursos e bolsas); Edital de Eventos Acadêmicos (apenas recursos); e 

Atividades de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão - ACIEPEs (apenas bolsas). A estes 

Editais foram submetidas 379 propostas, dentre as quais 329 (87%) atenderam aos pré-

requisitos estabelecidos e foram consideradas habilitadas pelas respectivas comissões 

avaliadoras. A partir deste universo de 329 atividades habilitadas, foram contempladas com 

recursos e/ou bolsas um total de 269 atividades, como mostra a Tabela 1.  Esses 269 Projetos 
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de Extensão que receberam apoio financeiro através de Editais representam 28% dos 946 

Projetos de Extensão aprovados em 2018. 

 

 
Tabela 1 – Número de Projetos de Extensão que receberam recursos financeiros ou bolsas através 

dos Editais PROEX em 2018. 

 

 
 
Edital 

Número de 
Projetos que 
Receberam 

Somente 
Recursos 

Número de 
Projetos que 
Receberam 

Somente 
Bolsas 

Número de 
Projetos que 
Receberam 

Bolsas e 
Recursos 

Total - Número 
de Projetos 
Apoiados 

Financeiramente 

Atividades de Extensão 0 163 28 191 

Atividades Artístico-Culturais 4 2 15 21 

ACIEPEs 2º semestre 0 12 0 12 

Eventos Acadêmicos 45 0 0 45 

Total 49 177 43 269 
Fonte: Relatório ProDIn/ProEx, 2018 

 

Através dos Editais, a cada Projeto de Extensão foram concedidos, no máximo, 5 meses de 

bolsa, para 1 único bolsista (aluno de graduação). As bolsas foram de valor $ 320,00 mensais.  

Considerando o Edital de Apoio às Atividades de Extensão, o Edital de Apoio às Atividades 

Artístico-Culturais e o Edital de ACIEPEs, foram alocados R$ 360.000,00 referentes ao apoio 

a 231 bolsistas de extensão.  

Os Editais distribuíram a cada Projeto um máximo de R$750,00 de recursos financeiros, 

para apoio à execução de suas atividades. Considerando os recursos de custeio efetivamente 

distribuídos, foram apoiados 92 Projetos. Destes, 45 foram aprovados no Edital de Eventos, 28 

no Edital de Atividades de Extensão e 15 no Edital de Atividades Artístico-Culturais, resultando 

na distribuição de R$ 66.000,00 em recursos financeiros para apoio aos Projetos, em 2018, 

através dos Editais. 

Somando os R$ 360.000,00 referentes ao apoio a 231 bolsistas de extensão, com os  R$ 

66.000,00 referentes a recursos financeiros para apoio a Projetos, os Editais apoiaram 269 

Projetos de Extensão em 2018, com um total comprometido de R$ 426.000,00. 
 

Projetos Especiais 

Além dos 269 Projetos de Extensão apoiados através de Editais, a PROEX apoiou 

financeiramente Projetos de Extensão categorizados como Projetos Especiais. Em 2018 foram 

apoiados 9 Projetos, na condição de Projetos Especiais: Cursos Pré-Vestibulares Populares e/ou 

Comunitários, nos campi de (1) São Carlos, (2) Araras, (3) Sorocaba e (4) Lagoa do Sino; as 

Orquestras Experimentais de (5) São Carlos e de (6) Sorocaba; o (7) Cine UFSCar; o Projeto 

(8) Trilhas da Natureza;  (9) Projeto Rondon. 

 A seleção dos Projetos a serem considerados como Projetos Especiais foi aprovada pelo 

Conselho de Extensão, com destaques orçamentários específicos a cada Projeto Especial. Foi 

concedido apoio sob a forma de bolsas, e de recursos financeiros para execução das atividades 

previstas nos respectivos Projetos. O volume de recursos concedido para bolsas, no âmbito dos 

Projetos Especiais foi de R$ 312.122,00; e os recursos financeiros concedidos foram da ordem 

de R$ 102.080,00, perfazendo um total de R$ 414.202,00. A Tabela 2 discrimina os recursos 

concedidos a cada Projeto. 

 



Tabela 2 – Recursos concedidos para apoio a Projetos Especiais, conforme deliberação do 

Conselho de Extensão, em 2018. 

 

 

Projeto Especial 

Concedido 

Bolsas 

R$ 

Concedido 

Recursos 

R$ 

Total 

Concedido 

R$ 

Cursinho São Carlos 158.400,00 2.805,00 161.205,00 

Cursinho Araras 53.242,00 - 53.242,00 

Cursinho Sorocaba 32.000,00 1.500,00 33.500,00 

Cursinho Lagoa do Sino 49.920,00 2.000,00 51.920,00 

Orquestra São Carlos  5.120,00 80.000,00 85.120,00 

Cine UFSCar 3.840,00 3.000,00 6.840,00 

Projeto Rondon - 8.092,00 8.092,00 

Orquestra Sorocaba 5.760,00 3.183,00 8.943,00 

Trilha da Natureza 3.840,00 1.500,00 5.340,00 

Total 312.122,00 102.080,00 414.202,00 

Fonte: CoEx - 98a Reunião Ordinária, 2018 

 

 

Orçamento da Pró-Reitoria de Extensão 

Em 2018, o orçamento da Pró-Reitoria de Extensão foi fixado em R$ 1.015.167,00. Este valor 

representa uma alta de 12% em relação a 2017, mas é inferior a números auferidos em anos 

anteriores, como 2014 e 2015. A Figura 3 apresenta a evolução do orçamento PROEX no 

período de 2010 a 2018. 

 
Figura 3 – Evolução do orçamento PROEX no período de 2010 a 2018. 

 
Fonte: adaptado do orçamento PROEX, conforme deliberações do Conselho de Extensão. 

 

A ProEx tem logrado destinar a quase totalidade de seus recursos orçamentários para o 
apoio a Projetos de Extensão. Em 2018, 93% do orçamento foi dedicado ao apoio a Projetos, 

sendo 42% através dos Editais, 41% no apoio aos Projetos Especiais, e 10% em Ações 

Institucionais de divulgação, capacitação e apoio a Projetos de Extensão. Os 7% restantes do 

orçamento foram destinados ao custeio da PROEX (3%) e da CAEV (Coordenadoria de Apoio 

a Eventos, 2%), e ao custo operacional da Fundação de Apoio (2%).  
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Tabela 3 – Orçamento da PROEX, conforme deliberação do Conselho de Extensão, em 

2018. 

 
 Custeio Bolsas Total % 

Apoio a Projetos - Editais 66.000,00 360.000,00 426.000,00 42% 

Apoio a Projetos Especiais 102.080,00 312.122,00 414.202,00 41% 

Ações Institucionais 101.175,00 
 

101.175,00 10% 

Custeio PROEX 30.000,00 
 

30.000,00 3% 

Custeio CAEV 21.790,00 
 

21.790,00 2% 

Custo Operacional (FAI)   22.000,00 2% 

Total 343.045,00 672.122,00 1.015.167,00 100% 

Fonte: CoEx - 98a Reunião Ordinária, 2018 

 

Outras Ações em Destaque 

Em 2018 a política de extensão da UFSCar foi ajustada em relação aos procedimentos para a 

avaliação das prestações de contas relativas à celebração de contratos, convênios e ajustes 

firmados entre a UFSCar e Fundação de Apoio para regular a execução de  Projetos de 

Extensão. Isso ocorreu através da Resolução do Conselho de Extensão (CoEx) nº 07/2018, de 

13 de julho de 2018. Espera-se que este aprimoramento proporcione avanços no que se refere 

a fiscalização e à transparência quanto a execução de Projetos de Extensão. 

 A Resolução do Conselho de Extensão (CoEx) No.06/2017, de 21/09/2017, e o parecer 

No. 20/2018/PF-UFSCar/PGF/AGU, de 12/01/2018, possibilitaram a implantação efetiva, em 

2018, da Reserva Técnica Institucional (RTI) em Projetos de Extensão da UFSCar. A RTI 

possibilita que coordenadores de Projetos de Extensão, em conjunto com unidades acadêmicas 

ou administrativas da UFSCar, destinem recursos para outros Projetos, geridos pela Fundação 

de Apoio Institucional, visando incremento da infraestrutura física, humana, material e de 

propriedade intelectual da UFSCar. Espera-se que, com a RTI, tais projetos institucionais 

ganhem agilidade em sua execução. 

 Com relação ao pagamento de bolsas de extensão aos alunos de graduação da UFSCar, 

ao longo de 2018 foram realizados 3 ajustes nos procedimentos: (a) revisão do valor da bolsa, 

de R$ 267,00 para R$ 320,00; (b) informatização do pagamento de bolsas no âmbito dos 

Projetos Especiais, aumentando a auditabilidade dos dados; e (c) criação e divulgação de 

orientações para seleção pública de bolsistas, tendo em vista o pleno atendimento ao Decreto 

7.416/2010. 

 
 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo de 2018 foram estabelecidos objetivos estratégicos visando o aprimoramento da 

atuação da PROEX no cumprimento de sua missão. Tais objetivos foram documentados, e 

espera-se que sejam atingidos nos próximos exercícios. 

 Um primeiro objetivo proposto foi aprimorar e tornar mais ágil o processo de tramitação 

dos Projetos, Programas e Relatórios de Extensão. Este objetivo será implementado através de 

ações como: estabelecer procedimento padronizado para avaliação de projetos, programas e 

relatórios; criar recursos didáticos para orientação a avaliadores e coordenadores de projetos; 

promover eventos para capacitação de avaliadores e coordenadores de projetos; instituir 

processo de monitoramento do tempo de tramitação; aprimorar o processo de gestão da 

tramitação; e reduzir gradativamente o tempo médio de tramitação de Projetos de Extensão, 

bem como Programas e Relatórios. 



 Um segundo objetivo proposto para os próximos anos foi o de aprimorar o apoio a 

manifestações artístico-culturais e às demais atividades de extensão, bem como colaborar em 

sua divulgação e integração com a sociedade. Pretende-se implementar este objetivo 

principalmente através das seguintes ações: criar e produzir uma agenda de atividades artístico 

culturais da Universidade; produzir materiais de divulgação sobre Projetos de Extensão e 

manifestações artístico culturais da Universidade. 

A extensão universitária é o elo que liga a Universidade à sociedade. A Universidade 

forma pessoas, avança o conhecimento e, através da extensão, transforma a sociedade.  


