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I – INTRODUÇÃO
A extensão universitária vem se consolidando ao longo destes últimos dez anos como uma atividade
constitutiva da prática acadêmica, expressando, assim, a importância da indissociabilidade do ensino,
pesquisa e extensão. Alguns marcos importantes dessa história podem ser observados com o aumento
de produções acadêmicas sobre a extensão, a ampliação de revistas de extensão organizadas por Próreitorias de Extensão e a importância assumida de sua institucionalização, principalmente com o
registros das atividades acadêmicas em um sistema mais unificado e a consolidação de programas de
fomento à extensão por agências e ministérios, bem como financiados com recursos próprios da
universidade.
O PAEx é um desses programas advindo de uma decisão histórica da UEMG de utilizar parte dos
recursos do PROUEMG para a formação dos estudantes através de auxílios (bolsas) para sua
participação em projetos de extensão. Em função da complexidade da prática extensionista, o programa
disponibiliza outros auxílios para implementação dos projetos e auxílio para professores coordenadores
dos projetos avaliados e melhor classificados.
Ao longo dos anos de implementação do PAEx, a UEMG vem ampliando significativamente suas práticas
extensionistas, o que gerou duas necessidades. A primeira, solicitar a ampliação do volume de recursos,
o que foi formalizado em dezembro de 2011 através de um ofício para a Secretaria de Estado, Ciência e
Tecnologia e Ensino Superior - SECTES e para o governo do Estado de Minas Gerais. A segunda, solicitar
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - COEPE a discussão e aprovação de alterações no Manual
para que a UEMG possa, cada vez mais, desenvolver projetos de extensão mais voltados para as
necessidades sociais de cada região, possibilitando ao estudante uma formação consistente na forma
dialógica como irá se relacionar com a comunidade, produzindo novos conhecimentos.
Neste momento em especial, em decorrência tanto da nova configuração da UEMG quanto do
orçamento 2015, a Pró-reitoria de Extensão, em consonância com suas competências, propõe um novo
desenho para o Programa Institucional de Apoio à Extensão orientado pelas concepções e orientações
da política nacional de extensão construída e sistematizada pelo Fórum de Pró-reitores das Instituições
Públicas de Educação Superior Brasileiras- FORPROEX, bem como às práticas e política de extensão da
UEMG.
Diante desse cenário, o Programa Institucional de Apoio à Extensão Universitária é mantido,
preponderantemente, com recursos do tesouro, destacado do orçamento da Universidade e tem por
objetivo contribuir para a formação acadêmica e profissional de estudantes de graduação, por meio de
sua participação no desenvolvimento de projetos de extensão universitária, além de favorecer a
efetivação da política de extensão da UEMG e fortalecer a institucionalização das atividades de Extensão
no âmbito de suas Unidades.
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II - CONCEPÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A concepção de uma Universidade comprometida com a transformação social e cultural do Estado de
Minas Gerais a partir de projetos e programas com grupos e setores da sociedade civil e do estado,
implica em transformações no processo pedagógico, no qual estudantes, docentes, gestores e técnicoadministrativos constituem-se como sujeitos participantes, produtores de conhecimentos.
Ao longo de sua trajetória, as atividades de extensão da UEMG têm se desenvolvido atreladas à história
de cada Unidade o que exige de uma Universidade multicampi processos de articulação, reflexão e
produção científica em torno de suas atividades. Assim, desde as grandes áreas de origem das escolas
da UEMG: artes, educação e tecnologia à expansão para as áreas de engenharia, políticas públicas,
ciências físicas, exatas e sociais, a ênfase na formação docente e na busca de soluções para questões da
realidade mineira e brasileira foram constituindo e instituindo suas práticas universitárias. Desta forma,
conceber a extensão em sua interface com o ensino e a pesquisa é fundamental no seu percurso,
especialmente no contexto atual que aponta para a expansão universitária da UEMG e para sua
consolidação no âmbito das universidades públicas brasileiras.
O conceito de Extensão Universitária, que orienta o Plano Nacional de Extensão, expressa um
posicionamento da universidade diante da sociedade na qual se insere. Sinaliza uma universidade
voltada para os problemas sociais com o objetivo de encontrar soluções através da pesquisa básica e
aplicada, visando realimentar o processo ensino-aprendizagem como um todo, intervindo na realidade
concreta.
Deste modo, constituem-se eixos temáticos:
 impacto e transformação: práticas que orientam as ações de extensão da UEMG que estabeleçam
uma relação entre a Universidade e outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação
transformadora e implementadora de desenvolvimento regional e de políticas públicas;
 interação dialógica: práticas que orientam as ações de extensão da UEMG que desenvolvam
relações entre universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo, pela ação de mão-dupla, de
troca de saberes, para uma aliança com movimentos sociais de superação de desigualdades e de
exclusão;
 interdisciplinaridade: práticas que orientam as ações de extensão da UEMG caracterizadas pela
interação analítica e metodológica que conduzam à interinstitucionalidade, construída na
interação e inter-relação de organizações, profissionais e pessoas;
 indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão: práticas que orientam as ações de extensão da
UEMG vinculadas ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento.
Estes eixos temáticos têm sido enfrentados pela PROEX/UEMG de modo a promover a
institucionalização da extensão, ou seja, o fortalecimento das práticas de extensão nos programas,
projetos e cursos, prestação de serviços e publicações da universidade.
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Dessa forma, questões que perpassam a extensão, tais como: processo de aprovação das ações de
extensão; programas de bolsa para alunos; formas de financiamento da Extensão Universitária; formas
de participação do aluno nas ações de extensão; aproveitamento curricular do aluno pela participação
em projetos de extensão; valorização da participação do docente nas ações de extensão; formas de
participação da comunidade externa no processo decisório da extensão; formas de participação de
servidores docentes nas ações de extensão; formas de participação de servidores técnicoadministrativos nas ações de extensão; entre outras, corroboram com a consolidação da extensão em
nossa Universidade.

III - CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Em coerência com os documentos do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, as atividades de extensão
contempladas com apoio se caracterizam por:
Programa - conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação de
serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânicoinstitucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e
longo prazo.
Projeto - ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com
objetivo específico e prazo determinado. O projeto pode ou não estar vinculado a um programa.
Curso - ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância, planejada e
organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação
definidos.
Evento - ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do
conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido,
conservado ou reconhecido pela Universidade.
Prestação de serviço - realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou
contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.) e se caracteriza por
intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem. Quando a
prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto de extensão deve ser registrada como tal (curso
ou projeto).
Produção técnica, artística e cultural - Caracteriza-se como a produção de publicações e produtos
acadêmicos decorrentes das ações de extensão, para difusão e divulgação cultural, científica ou
tecnológica. Embora não sejam consideradas como ações de extensão – na realidade, o processo de sua
produção é parte da implementação da ação de extensão, gerando-as como resultado – as publicações e
outros produtos acadêmicos de extensão devem ser registrados e relatados.

IV – PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO – PAEX
O Programa de Apoio a Projetos de Extensão destina-se a apoiar o desenvolvimento de diversas
atividades de extensão da UEMG. É mantido com recursos do tesouro, definidos no orçamento da
4

UEMG e tem por objetivo contribuir para a formação acadêmica, profissional de estudantes de
graduação, por meio de sua participação no desenvolvimento de programas e projetos de extensão
universitária, fortalecer a institucionalização das atividades de Extensão no âmbito das Unidades da
UEMG e possibilitar a efetivação da política de extensão da Universidade. O PAEx é constituído por
diversas modalidades de apoio, algumas delas previstas desde a sua criação em 2008 e outras criadas
recentemente. O Programa é composto por diversos subprogramas, projetos e apoios que dependem
diretamente do aporte de recursos definidos em orçamento a cada ano e tem os seguintes objetivos:









apoiar a consolidação e a atuação dos Programas Institucionais de extensão;
oferecer ao estudante oportunidade de realizar atividades extensionistas, em especial
aquelas de impacto social;
fomentar o intercâmbio e o diálogo entre estudantes e professores de diferentes áreas
temáticas, Unidades Acadêmicas, de modo contribuir para uma produção acadêmica que
potencialize a natureza multicampi da UEMG;
propiciar ao estudantes de graduação da UEMG condições diferenciadas de formação
acadêmica;
contribuir para a formação de estudantes e de professores capazes de contextualizar e
transformar a realidade;
apoiar os eventos acadêmicos, em especial aqueles voltados para fortalecer a interação de
diferentes áreas do conhecimento, saberes, sujeitos, instituições e movimentos sociais;
fomentar a publicação oriunda de atividades de extensão.

V - PRINCÍPIOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À EXTENSÃO DA UEMG
Os princípios gerais para utilização dos recursos no Programa de Apoio à Extensão são:










O apoio será concedido às propostas avaliadas por mérito institucional;
Os apoios constantes desse Programa serão fornecidos como forma de fomento às
atividades de extensão, não podendo em, nenhuma hipótese, serem considerados
remuneração;
A aplicação dos recursos, em sua maior parte, será regida por edital;
Em alguns casos, o apoio será concedido em função da institucionalidade da proposta que
deverá ser previamente aprovada pelo COEPE ou Câmara de extensão;
Os editais serão abertos obedecendo a disponibilidade de recursos no referido ano;
Docentes e estudantes contemplados com recursos deverão cumprir as obrigações previstas
nos editais e nos referidos termos de compromisso;
A Pró-reitoria de Extensão poderá considerar inaptos a concorrer a editais docentes que
estejam inadimplentes quanto às obrigações previstas em outros editais;
Todo material adquirido com recursos do Programa é de propriedade da UEMG, deverá ser
patrimoniado, estando sua utilização sob responsabilidade do docente que coordena o
projeto, enquanto o mesmo fizer parte da instituição e em caso de seu desligamento da
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instituição, deverá entregá-lo ao Núcleo ou Centro a ele vinculado, ou na ausência, na
direção da Unidade. Todo este trâmite deve ser oficializado.

VI - FONTES DE FINANCIAMENTO
A Pró-reitoria de Extensão, como parte suas atividades, operacionaliza programas de apoio à extensão,
dentre eles programas financiados pelo tesouro do estado de Minas Gerais, por secretaria do estado de
Minas Gerais, programas financiados por Ministérios e outras instituições e conta com o apoio da
Fundação Renato Azeredo. Programa de apoio financiados pelo tesouro do estado de Minas Gerais:
Programa de Apoio a Projetos de Extensão – PAEx; Programa financiado pelo MEC: Programa de
Extensão- PROEXT/MEC.

VII – SUBPROGRAMAS DE APOIO À EXTENSÃO













Bolsa de extensão para estudantes de graduação;
Bolsa de extensão para docente orientador de estudante bolsista de extensão;
Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMG;
Prêmios de estímulo ao desenvolvimento de projetos de extensão;
Semana UEMG;
Apoio aos Programas Institucionais de Extensão;
Programa de Apoio à participação de docentes em eventos no país e no exterior;
Auxílio financeiro à publicação de produção acadêmica resultante da extensão;
Auxílio financeiro à realização de eventos acadêmicos;
Auxílio financeiro à participação de estudantes em eventos no país e no exterior;
Projeto de mobilidade acadêmica
Apoio emergencial a atividades estratégicas de extensão.
7.1 Bolsa de extensão para estudantes de graduação

Esta modalidade visa apoiar projetos de extensão através da concessão de bolsas destinadas aos
estudantes de graduação da UEMG de modo a oferecer condições diferenciadas de aprendizagem e
oportunidade de realizar atividades extensionistas de impacto social, contribuindo para sua formação e
fortalecendo a atividade extensionista. Os projetos são selecionados por critérios definidos em edital,
coerentes com os princípios da extensão apresentados neste documento. O valor e o tempo de duração
das bolsas serão definidos em edital.
7.2 Bolsa de extensão para docentes orientador de estudante bolsista de extensão
Esta modalidade visa contribuir para que o docente tenha melhores condições tanto de desenvolver o
projeto de extensão quanto de orientar os estudantes sob a sua responsabilidade. Os projetos são
selecionados por critérios definidos em edital, coerentes com os princípios da extensão apresentados
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neste documento. O valor e o tempo de duração das bolsas serão definidos em edital.
7.3 Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMG
O Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG é realizado anualmente desde 1996, em uma das
Unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais. O primeiro Seminário foi realizado no Campus de
Belo Horizonte, e daí por diante em outras cidades, em 2015 encontra-se em sua 17ª edição. Até o ano
de 2014 integrava extensão e pesquisa. O Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão tem por objetivo
divulgar, socializar e avaliar a produção do ensino, pesquisa e extensão desenvolvida por estudantes
bolsistas, docentes orientadores e colaboradores em todas as Unidades da Universidade. Além disso, o
Seminário é um espaço acadêmico ímpar para que docentes e estudantes ampliem a interlocução com
outros pesquisadores e extensionistas.
7.4 Prêmios de estímulo ao desenvolvimento de projetos de extensão
A Premiação visa valorizar, incentivar e fomentar os melhores projetos de extensão e será distribuída de
acordo com a liberação das quotas orçamentário-financeiras anuais feitas pelo Governo. O objetivo da
Premiação é o apoio ao desenvolvimento de atividades inerentes aos projetos aprovados no âmbito do
Programa de Apoio a Projetos de Extensão, selecionados em edital.
7.5 Semana UEMG
A Semana UEMG é um evento de natureza extensionista e de divulgação da UEMG, aberto à
participação de estudantes e professores de outras instituições, secundaristas, do público em geral, e de
sua comunidade acadêmica, docentes, discentes, funcionários técnico-administrativos, familiares nas
cidades onde se situam as Unidades da UEMG no Estado de Minas Gerais. Objetiva explorar e divulgar a
diversidade de uma universidade multicampi e a sua integração como uma instituição comprometida
com a formação acadêmica de seus estudantes e com as regiões nas quais está inserida. Todas as
Unidades acadêmicas participam da SEMANA UEMG que tem a data de realização, bem como toda a sua
regulamentação prevista em edital. A Pró-reitoria de Extensão faz sua coordenação geral, contando com
curadorias temáticas definidas anualmente por edital em função da especificidade de cada evento. Este
evento tem sua regulamentação aprovada pelo COEPE, conselho que também recebe a avaliação de
cada evento.
Para a realização da SEMANA UEMG a instituição conta com apoio de recursos oriundos do tesouro, da
Fundação Renato Azeredo e de outras parcerias aprovadas a cada edição, pela Universidade. O
coordenador de extensão de cada Unidade Acadêmica recebe uma bolsa com duração de quatro meses,
período de planejamento, organização e realização do evento e conta com o apoio direto de dois
estudantes bolsistas contemplados pelo mesmo período.
Em função de sua natureza extensionista, a SEMANA UEMG realizará a premiação de grupos artísticos
culturais que realizem apresentações na SEMANA UEMG, uma forma de estímulo, incentivo e
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reconhecimento dos diferentes saberes e culturas relativas à temática do evento na edição vigente. Esta
premiação terá edital específico.
7.6 Apoio aos Programas Institucionais de Extensão
Os Programas Institucionais de Extensão da UEMG aprovados pelo COEPE em agosto de 2013 objetivam
o fortalecimento e potencialização de ações de Extensão já existentes nas Unidades Acadêmicas,
articulando-as de modo a explorar a natureza multicampi da universidade, a interdisciplinaridade e a
intersetorialidade. O objetivo é reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e
efetivado em função de exigências sociais contemporâneas e indispensáveis à formação do estudante.
Em função das exigências das ações que devem ser desenvolvidas pelos coordenadores dos Programas,
cada um receberá uma bolsa com o mesmo valor e tempo de duração das demais destinadas aos
docentes. Cada coordenador contará também com dois estudantes durante o mesmo período. Para
tanto, cada coordenador deverá apresentar à Pró-reitora de extensão o Plano de trabalho e o relatório
das atividades desenvolvidas, anualmente.
7.7 Programa de Apoio à participação de docentes em eventos no país e no exterior
Este programa, de fluxo contínuo, visa apoiar a participação de docentes em eventos no país e no
exterior, preponderantemente eventos de natureza extensionista, congressos regionais, nacionais e
internacionais de extensão. Em princípio o docente só poderá ser contemplado uma única vez, mas cabe
à PROEX definir o número de participações, com apresentação de trabalhos. Para os congressos
nacionais e internacionais de extensão serão abertos editais específicos de modo a contemplar a maior
representatividade docente por Unidade.

7.8 Auxílio financeiro à publicação de produção acadêmica resultante da extensão
Essa modalidade visa o apoio financeiro de publicações e produtos acadêmicos decorrentes das ações
de extensão, para difusão e divulgação cultural, científica ou tecnológica. Embora não sejam
consideradas como ações de extensão – na realidade, o processo de sua produção é parte da
implementação da ação de extensão, gerando-as como resultado – as publicações e outros produtos
acadêmicos de extensão devem ser registrados e relatados. O apoio será regido por edital próprio e
poderá incluir despesas de serviços de terceiro (revisão, editoração, gráficos, arte final, impressão e
material de consumo (material fotográfico, papel) dependendo das possibilidades de inserção das
mesmas nas rubricas disponíveis no orçamento.

7.9 Auxílio financeiro à realização de eventos acadêmicos
Evento “é uma ação extensionista que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com
clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico
desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade”. O apoio a eventos acadêmicos possibilita
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que as unidades acadêmicas realizem, de acordo com sua expertise, atividades como: congressos,
seminários, colóquios, ciclos de debate, exposições, espetáculos, eventos esportivos, festivais e outros.
O apoio será concedido mediante edital e buscará contemplar preferencialmente eventos que integrem
diferentes Unidades Acadêmicas. Dentre esses eventos destaca-se o JUEMG, Jogos Universitários da
UEMG que terá edital próprio.
7.10

Auxílio financeiro à participação de estudantes em eventos no país e no exterior

O apoio para estudantes e docentes visa custear e incentivar a inscrição e participação em eventos
acadêmicos científicos fora de seu domicílio como: congressos, seminários, colóquios, ciclos de debate,
exposições, espetáculos, eventos esportivos, festivais e outros como forma de ampliar seu
conhecimento e de divulgação desses saberes. Edital específico contemplará critérios de distribuição de
bolsas.

7.11

Projeto de mobilidade acadêmica

O objetivo do projeto é proporcionar aos estudantes troca de conhecimentos, possibilitando
experiências acadêmicas enriquecedoras através do convívio com docentes e discentes de outras
Unidades da UEMG, vislumbrando assim seus projetos, ampliando suas experiências culturais,
explorando as potencialidades da própria Universidade e de outras instituições acadêmicas nacionais e
internacionais e consequentemente ampliando seus horizontes.
Serão concedidas bolsas para estudantes que visam custear despesas com passagens intermunicipais,
municipais, alimentação e ingressos para atividades científicas e culturais de modo a propiciar vivência
acadêmica à sua formação e ao desenvolvimento dos seus projetos. Para está modalidade será aberto
edital específico de fluxo contínuo.

7.12 Apoio emergencial a atividades estratégicas de extensão
Esta modalidade visa contemplar apoio a atividades de extensão de natureza não rotineira, nem
programável e que não estejam previstas nos outros subprogramas apresentados. Excepcionalmente,
também poderão ser contemplados, nesse subprograma, apoios que sejam da mesma natureza dos
citados, mas cuja necessidade seja identificada em data posterior àquela de vigência dos respectivos
editais, mas que serão avaliados como de fundamental importância para a universidade, pela
PROEX/UEMG.

VIII - REGISTRO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO | SIGA - EXTENSÃO
O SIGA-Extensão é integrante do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UEMG – SIGA – e
caracteriza-se por ser um sistema de registro e gerenciamento das atividades de Extensão, criado em
função das demandas e desafios da UEMG. O sistema possibilita à comunidade acadêmica realizar o
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cadastro - pelo site da UEMG, através da Intranet - de atividades de extensão como Projetos, Programas,
Eventos, Cursos e Prestação de Serviço. As publicações resultantes da extensão deverão ser cadastradas
no SIGA, item PUBLIQUE.
Todas as atividades de extensão desenvolvidas nas Unidades da UEMG devem ser cadastradas pelo
docente coordenador, no momento de sua aprovação interna. Qualquer apoio do Programa em questão
dependerá diretamente da realização prévia desse registro.

IX - PROGRAMAS EXTERNOS

9.1 Programa de Extensão Universitária - PROEXT - MEC / SESu
O PROEXT é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase
na formação dos alunos e 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.
A participação dos docentes da UEMG no edital anual do PROEXT/MEC é regida por edital interno.

Programa aprovado pelo COEPE em 27 de maio de 2015.
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