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RELATÓRIO PARCIAL PRODIN- AGOSTO 2018 A OUTUBRO DE 2020 
 

Um Projeto de Desenvolvimento Institucional é respaldado pela Lei n. 8.958/94,           
Lei das Fundações, que estabelece as relações entre as instituições federais de            
ensino superior e as fundações de apoio. Mais especificamente, no Art. 1º, §1,             
entende-se por desenvolvimento institucional os programas, projetos, atividades e         
operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que          
levem à melhoria mensurável das condições das IFES, para cumprimento eficiente e            
eficaz de sua missão. 

 

Internamente, no âmbito da Universidade Federal de São Carlos, os Projetos           
de Desenvolvimento Institucional (ProDIn), devem levar em consideração as diretrizes          
do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-MEC), sob gestão da SPDI (Secretaria           
Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais) e estar em consonância com           
as normativas da Resolução CoAd n.085/2016 e Resolução ConsUni n.816/2015. Mais           
informações encontram-se disponíveis em:    
http://www.spdi.ufscar.br/documentos/projetos-de-desenvolvimento-institucional-prodin
. 

 
No âmbito da ProEx, em agosto de 2018, foi firmado contrato administrativo nº             

30/2018 (processo ProAd nº 23112.002310/2018-34), que tem por objeto o          
desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) da Pró-Reitoria         
de Extensão (ProEx) no período de agosto de 2018 a agosto de 2019. Intitulado              
“Fomento, Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da        
UFSCar”, o presente ProDIn foi aprovado pelo CoEx em sua 97ª Reunião Ordinária,             
em 19/04/2018, visando (1) prover apoio às atividades de extensão por meio de editais              
de fomento; (2) viabilizar o desenvolvimento de projetos institucionais e especiais; (3)            
garantir a realização de ações de difusão e disseminação da extensão da UFSCar; e              
(4) desenvolver ações para aprimorar ferramentas que apoiam os processos de gestão            
da extensão. Os quatro eixos de ação indicados acima estão em consonância com o              
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSCar. 

 

Trata-se do terceiro ProDIn desenvolvido no âmbito da ProEx. O primeiro foi            
executado em 2016 e desde então perpetuou-se o desenvolvimento de projetos           
institucionais para fomento da extensão universitária na UFSCar.  

A coordenação do presente ProDIn é exercida pelo Pró-Reitor de Extensão e            
sua equipe é assim composta, conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Coordenadores do Projeto de Desenvolvimento Institucional 
 

Equipe Função/Cargo 
Roberto Ferrari Junior Pró-reitor de Extensão 

José Marques Novo Júnior Pró-reitor Adjunto de extensão 
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Fonte: Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx). Processo SEI nº              
23112.002310/2018-34, 2018. 

 

A execução do ProDin na ProEx ocorre com o apoio e acompanhamento do             
Departamento de Administração, Finanças e Contratos – DeAFC, que contribui          
diretamente com sua elaboração, execução, emissão dos relatórios técnicos e          
prestação de contas (parciais e final). 

De forma ilustrativa e em apertada síntese, a principal ação que ocorre no             
ProDin ProEx é o processamento individualizado da Solicitação de Compra de cada            
Coordenador(a) de atividade de extensão, aprovada no âmbito dos Editais ProEx, ou            
dos Projetos Especiais, que precisa ser conferida e estar em consonância com seu             
respectivo Edital, ser enviada para a cotação e aquisição por meio da Fundação de              
Apoio. Posteriormente, há a entrega e conferência do(s) item(ns) solicitado(s), a           
assinatura da nota fiscal pelo(a) coordenador(a), a aprovação de pagamento pela           
ProEx e o envio à FAI.UFSCar para processamento final e débito na conta do projeto               
ProDin. 

Esse acompanhamento da execução e dos resultados do ProDIn ProEx é           
realizado mediante a aferição de indicadores de desempenho propostos no momento           
da concepção deste projeto. Para cada eixo de atuação proposto pela ProEx, foram             
elencados um ou dois indicadores de desempenho alinhados com os objetivos           
estipulados nestes eixos. Os indicadores e metas do aludido ProDIn estão           
sistematizados na Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2 – Síntese dos indicadores e metas do projeto 
 

EIXO INDICADOR META 

1.Fomentar o desenvolvimento   
de atividades de extensão, por     
meio de editais internos de     
apoio institucional. 

1.1 Nº de atividades de     
Extensão participantes dos   
editais 

350 atividades  
habilitadas 

1.2 Atividades de Extensão    
apoiadas com recursos   
financeiros e/ou bolsas de    
extensão 

240 atividades  
apoiadas 

2.Promover a consolidação de    
projetos institucionais e   
especiais no campo da    
extensão. 

2.1 Projetos Especiais   
Apoiados 

07 projetos apoiados 

3.Ampliar e aprimorar ações    
de Disseminação e Difusão do     
conhecimento, com foco na    
atuação extensionista interna e    
externa a Universidade. 

3.1 Total de materiais de     
divulgação de atividades   
de extensão. 

02 produtos de   
disseminação das  
atividades de  
extensão produzidos 

4.Desenvolver ações para   
aprimorar ferramentas que   
apoiam os processos de    
gestão da extensão, e    

4.1 Total de manuais ou     
tutoriais sobre o   
funcionamento da  
extensão na UFSCar 

02 recursos de   
capacitação da  
comunidade sobre o   
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recursos para compreensão de    
tais processos pela   
comunidade. 

funcionamento da  
extensão 

Fonte: Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx). Processo SEI nº              
23112.002310/2018-34, 2018, p 8 

 

Na elaboração da proposta contratual, previu-se um cronograma de execução          
das ações propostas que previa inicialmente a realização de três etapas, quais sejam: 

 

▪ Etapa 01 – agosto a setembro de 2018: Sistematização e Preparação do            
Plano de Implantação do Projeto. 

o Produto: Relatório descritivo com as propostas selecionadas nos        
editais, bem como dos projetos especiais e institucionais. 

▪ Etapa 02 – setembro a novembro de 2018: Contratação de 50% das            
atividades do projeto, conforme previsto no plano de aplicação e valores           
descritos na proposta orçamentária. 

o Produto: Execução de parte dos objetivos estabelecidos pelas        
propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo         
CoEx. 

▪ Etapa 03 – novembro de 2018 a março de 2019: Contratação de 50%             
restante do orçamento do projeto, conforme previsto no plano de aplicação           
e valores descritos na proposta orçamentária. 

o Produto: Execução da totalidade dos objetivos estabelecidos pelas        
propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo         
CoEx. 

 

Adicionalmente, em junho de 2019, foi incorporado a este projeto o apoio a             
atividades de extensão desenvolvidas pela UFSCar e, no referido ano, foi firmado um             
termo aditivo em que foram alterados os períodos de execução, descrição das            
atividades e o produto das Etapas 02 e 03 e fora acrescentada mais uma etapa, a                
saber: 

 

▪ Etapa 02 – setembro de 2018 a julho de 2019: Contratação dos projetos             
aprovados no âmbito dos Editais ProEx 2018, conforme previsto na Etapa           
01. 

o Produto: Execução de parte dos objetivos estabelecidos pelas        
propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo         
CoEx. 

▪ Etapa 03 – julho de 2019 a agosto de 2019: Atualização do plano de              
implantação do projeto, com os resultados dos Editais ProEx 2019. 

Relatório Parcial ProDin - 2018/2021 (0268101)         SEI 23112.019372/2020-08 / pg. 4



 
  
 

o Produto: Relatório descritivo com as propostas participantes dos        
editais e que foram habilitadas e recomendadas pelo CoEx, para          
concessão de apoio financeiro.  

▪ Etapa 04 – agosto de 2019 a fevereiro de 2020: Contratação dos projetos             
aprovados no âmbito dos Editais ProEx 2019, conforme definido na Etapa           
3, e cumprimento dos demais objetivos previstos neste projeto.  

o Produto: Execução final dos objetivos estabelecidos pelas propostas        
conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo CoEx. 

 
Ainda, em março de 2020, foi firmado um novo termo aditivo, ampliando o ciclo              

de fomento e apoio para 2020. Para tanto, alterou-se a etapa 4 e adicionou-se duas               
etapas, totalizando 6 previstas no presente projeto: 

▪ Etapa 04 – agosto de 2019 a abril de 2020: Contratação de serviços e              
materiais, conforme previsto no plano de aplicação de 2019 e nos valores            
descritos na proposta orçamentária.  

o Produto: Execução das atividades de extensão de 2019, conforme         
definido no plano de aplicação aprovado pelo CoEx. 

▪ Etapa 05 – abril de 2020 a junho de 2020: Atualização no plano de              
implantação do projeto, com as atividades de extensão previstas para 2020.  

o Produto: Relatório descritivo com as propostas habilitadas e        
recomendadas pelo CoEx, para concessão de apoio financeiro.  

▪ Etapa 06 - junho de 2020 a janeiro de 2021: Contratação de serviços e              
materiais, conforme previsto no plano de aplicação de 2020 e nos valores            
descritos na proposta orçamentária. 

o Produto: Execução do restante dos objetivos estabelecidos pelas        
propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo         
CoEx. 

 
A pandemia da Covid-19 impactou na execução das atividades apoiadas ou           

previstas para execução em 2020 pela ProEx por este ProDin. Com o intuito de mitigar               
o impacto da pandemia sobre as iniciativas de extensão apoiadas pelos Editais 2020,             
o Conselho de Extensão, por meio das deliberações nº 97 e 98/2020, em sua 117ª               
Reunião, decidiu por postergar o prazo para execução dos editais, ajustando-o aos            
períodos letivos (de ensino não presencial emergencial- ENPE) da UFSCar. Como           
resultado, tem-se que os projetos apoiados terão, ainda, três meses para além do             
entrega deste relatório para viabilizar suas atividades, levando-se em conta todas as            
medidas de segurança necessárias e as recomendações de saúde exigidas. Esta           
deliberação do CoEx foi possível pela ainda vigente sexta e última etapa do ProDin              
ProEx 2018. 
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Como indicado acima, a sexta etapa está em plena execução, o que permite a              
continuidade das ações apoiadas no âmbito dos editais ProEx 2020, dos Projetos            
Especiais 2020, e das ações de divulgação e disseminação da extensão do corrente             
ano até o início de 2021. O contrato administrativo nº 30/2018, que estabelece o apoio               
da Fundação de Apoio da UFSCar (FAI-UFSCar a este ProDin, tem vigência até 31 de               
março de 2021.  

 
Os relatórios do ProDin ProEx encontram-se melhor detalhados no âmbito do           

Processo ProAd nº 23112.002310/2018-34, também disponíveis para acesso via SEI e           
podem ser acessados diretamente no link abaixo indicado: 

 

● Relatório da primeira etapa: Etapa 1 
 

● Relatório da segunda etapa: Etapa 2 
 

● Relatório da terceira etapa: Etapa 3 
 

● Relatório da quarta etapa: Etapa 4 
 

● Relatório da quinta etapa: Etapa 5 

 
A situação financeira atual do ProDIn ProEx é melhor detalhada a seguir: 

 

Saldo disponível na FAI (nesse     
momento): 

R$ 73.864,57 

Em processamento financeiro a liberação     
dos recursos da quinta etapa: valor a ser        
creditado R$ 30.000,00, qual será     
descontado o custo operacional da FAI      
(R$ 3.000,00), resultando em: 

R$ 27.000,00 

Saldo Total disponível (em breve) na FAI: R$ 100.864,57 

 

 
O saldo supracitado é suficiente para cobrir as despesas previstas para 2020,            

estimadas em R$ 84.691,73. Além disso, deve-se levar em consideração os recursos            
previstos para liberação após o cumprimento da sexta etapa do projeto, na ordem de              
R$ 14.000,00 (do qual será descontado R$ 1.400,00 do custo operacional da FAI). 
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Considerações Finais 
 
 
 

EIXO INDICADOR META RESULTADOS 

1.Fomentar o  
desenvolvimento 
de atividades de   
extensão, por meio   
de editais internos   
de apoio  
institucional. 

1.1Nº de atividades   
de Extensão  
participantes dos  
editais 

350 atividades  
habilitadas 

Propostas 
Habilitadas: 
 - 2018: 329 
 - 2019: 284 
 - 2020: 302 
 

1.2Atividades de  
Extensão apoiadas  
com recursos  
financeiros e/ou  
bolsas de extensão 

240 atividades  
apoiadas 

Atividades 
Apoiadas: 
 - 2018: 269 
 - 2019: 249 
 - 2020: 245 
 

2.Promover a  
consolidação de  
projetos 
institucionais e  
especiais no  
campo da  
extensão. 

2.1Projetos 
Especiais Apoiados 

07 projetos  
apoiados 

Projetos Especiais  
Apoiados: 
- 2018: 9 
 - 2019: 9 
 - 2020: 7 
 

3.Ampliar e  
aprimorar ações de   
Disseminação e  
Difusão do  
conhecimento, com  
foco na atuação   
extensionista 
interna e externa a    
Universidade. 

3.1Total de  
materiais de  
divulgação de  
atividades de  
extensão. 

02 produtos de   
disseminação das  
atividades de  
extensão 
produzidos 

Produtos de 
Disseminação 
Apoiados: 
- 2018: 20 
- 2019: 23 
- 2020: 5 
 

4.Desenvolver 
ações para  
aprimorar 
ferramentas que  
apoiam os  
processos de  
gestão da  
extensão, e  
recursos para  
compreensão de  
tais processos pela   
comunidade. 

4.1Total de  
manuais ou  
tutoriais sobre o   
funcionamento da  
extensão na  
UFSCar 

02 recursos de   
capacitação da  
comunidade sobre  
o funcionamento  
da extensão 

Recursos de 
capacitação 
viabilizados: 
 
- Diretamente pela 
ProEx: 02 Tutoriais 

Fonte: Elaboração Própria 
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