
 
 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

ASSESSORIA TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA PROEX 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

20313 

 



 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A PROEX de acordo com os institutos normativos da UFRN, com base na Resolução 

053/2008-CONSEPE/UFRN e da Política de Extensão contida no PDI 2010-2019, entende a 

Extensão como um “processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável, para viabilizar relações transformadoras entre a universidade e a sociedade” 

numa relação dialógica com os diversos saberes, promovendo a inserção e o envolvimento de 

docentes, discentes e técnico-administrativos com experiências junto as comunidades 

norteriograndense.  

O desenvolvimento das Ações de Extensão no exercício de 2013 objetivou consolidar 

proposições contidas no Plano da Gestão (2007-2011), que contemplou metas do REUNI, e aquelas 

inseridas no Plano de Metas da atual gestão (2011-2015), referenciadas no PDI/UFRN 2010-2019, 

que apontaram para a continuidade e o aprimoramento de ações em andamento. 

Nessa perspectiva, consideramos à expansão e à qualificação das Ações de Extensão 

que resultaram no desenvolvimento de programas, projetos, cursos e eventos, bem como no 

envolvimento de docentes, técnicos e estudantes nas atividades acadêmicas de extensão 

universitária.  

A qualificação das ações foi buscada através de algumas iniciativas, como: o estímulo à 

integração da Extensão com o Ensino e a Pesquisa, na perspectiva da indissociabilidade; a 

promoção do debate e da cooperação entre docentes das diversas Unidades com vistas à formulação 

e execução de Projetos integrados; oferta de curso para coordenadores e ênfase no programa Trilhas 

Potiguares. 

A realização de eventos como a CIENTEC, em sua 19ª edição, contou com o 

envolvimento de 10.555 estudantes. Verifica-se na tabela abaixo um crescimento significativo da 

CIENTEC na sua última edição, tanto no aspecto quantitativo pelo número do público atingido e 

qualitativo pelo expressivo número de trabalhos científicos aprovados e apresentados. Estas 

iniciativas foram relevantes para estimular o debate sobre temas de interesses acadêmico e social 

entre a universidade, o poder público e a sociedade.  

 

TABELA: Informações CIENTEC/UFRN. 

ANO 
TRABALHOS APROVADOS 

PÚBLICO ATINGIDO 
BANNERS ESTANDES 

2012 251 227 85.000 pessoas 

2013 874 400 120.000 pessoas 

Fonte: CIENTEC/PROEX. 



 
 

As ações no campo da gestão estiveram orientadas para fortalecer a integração 

acadêmica, mediante o lançamento de editais conjuntos com as demais Pró-Reitorias acadêmicas, o 

aperfeiçoamento da informatização dos processos de gestão das Ações de Extensão, a mobilização e 

a coordenação de iniciativas para a captação de recursos externos, mediante editais, e para a 

melhoria do acompanhamento da execução orçamentária dos recursos alocados nos projetos.  

Diante do exposto, o relatório em tela apresenta os resultados alcançados no ano de 

2013 e as ações desenvolvidas pelos que fazem a extensão universitária na UFRN para o alcance 

das metas programadas para o corrente ano.  

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

A Pró-Reitoria de Extensão Universitária juntamente com as Pró-Reitorias de 

Graduação e Pesquisa lançaram, em 2013, o Edital de Apoio a Promoção de Eventos no âmbito 

desta Universidade para o desenvolvimento de ações conjuntas ou individuais de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, tendo sido aprovados 102 eventos (orçadas em R$ 458.139,59); também foi lançado o 

Edital de Apoio a Programas e Projetos de Extensão, estando no momento em fase de análise das 

propostas submetidas (orçado em R$ 300.000,00) e o Edital para Apoio aos Grupos de Arte e 

Cultura da UFRN, ambos para execução em 2014. Ainda em relação aos editais internos, a PROEx 

lançou o Edital de Apoio a Projetos de Extensão de Saúde em Comunidade (orçado em R$ 

63.919,66) contemplando 23 projetos e 50 bolsas de extensão para discentes. O Edital para Projetos 

de Ações Acadêmicas Integradas (PROGRAD/PROPESQ/PROEX) para execução em 2014 em breve 

será lançado. 

Quanto aos editais externos, podemos destacar o Programa de Extensão Universitária – 

PROEXT/2012 do Ministério da Educação que teve a execução das ações neste ano. Esse edital é 

um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na inclusão 

social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer 

a institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais e Estaduais de Ensino 

Superior. Frente a socialização e mobilização da PROEX junto as unidades acadêmicas da UFRN, 

25 propostas de Ações de Extensão da UFRN foram aprovadas no PROEXT/2012 e executadas em 

2013, representando uma captação de R$ 3.060.037,75. No exercício de 2013 a mobilização 

realizada pela PROEX junto aos docentes favoreceu a aprovação de 36 propostas de Ações de 

Extensão da UFRN, a serem executadas em 2014, representando uma captação de R$ 4.330.060,13, 

conforme quadro 1 a seguir: 

 

 

 



 
 

 

QUADRO 1 – Ações e recursos aprovados nos editais PROEXT. 

Edital 

PROEXT 

Nº DE AÇÕES 
RECURSOS APROVADOS 

PROGRAMAS PROJETOS 

2012 20 05 3.060.037,75 

2013 26 10 4.330.060,13 

TOTAL 46 15 7.390.097,88 

Fonte: Assessoria Técnica/PROEX. 

Em relação aos impactos das atividades de extensão junto à sociedade (em meios 

rurais), a PROEx atuou junto com os municípios do interior do Estado por meio do Programa 

Trilhas Potiguares,  com a participação de alunos dos mais diversos cursos da UFRN, devido o 

caráter multidisciplinar do referido programa. Analisando os dados a seguir observa-se que em 2013 

houve um expressivo aumento do número de municípios de atuação e de participação dos discentes 

neste Programa, conforme apresentados no quadro 2 abaixo: 

 

QUADRO 2 – Dados Programa Trilhas Potiguares/UFRN. 

ANO 2012 2013 

Nº MUNICÍPIOS 17 25 

Nº DOCENTES 14 17 

Nº DISCENTES 308 500 

Nº TÉCNICOS 5 9 
Fonte: Coordenação Trilhas Potiguares/PROEX. 

 

As informações sobre os resultados alcançados em 2013, da META 9 do PDI, referente 

a expansão dos docentes e discentes em atividades acadêmicas de extensão universitária, verificou-

se que foi parcialmente alcançada uma vez que obteve os 10% a mais de docentes efetivos da 

instituição envolvidos em ações de extensão universitária em relação ao ano passado, mas  no 

tocante ao número de discentes matriculados em 2013, envolvidos em atividades acadêmicas de 

extensão universitária, não obtivemos o acréscimo dos 15% em relação ao exercício anterior, por 

isso a meta não foi alcançada totalmente. 

É importante ressaltar que algumas dificuldades foram observadas para atingir os 100% 

desta meta, uma vez que a efetivação do aumento do envolvimento de docentes, discentes e técnicos 

em atividades acadêmicas de extensão universitária implica diretamente no aumento dos recursos 

orçamentários e financeiros para a execução das ações extensionistas. No ano de 2013 os recursos 

destinados à Pró-Reitoria de Extensão Universitária foram de R$ 1.150.831,64, considerados 

escassos para o atendimento das inúmeras demandas apresentadas pelos que fazem a extensão 

universitária na UFRN. Outro aspecto importante que dificultou a realização das ações 

extensionistas foi a utilização dos recursos financeiros descentralizados para a execução das 

atividades, devido a dificuldade dos coordenadores de operar o SIPAC, que segue as normas 



 
 

exigidas pela administração pública para o uso dos recursos financeiros públicos. Diante desta 

dificuldade dos coordenadores a PROEX firmou parceria com a PROGESP e ofereceu o Curso 

sobre o SIPAC no período de 13/11/2013 a 16/12/2013 no laboratório do Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas com vista a maior eficiência e eficácia da utilização dos recursos 

financeiros destinados as ações de extensão universitária. 

Frente ao exposto, apresenta-se no quadro a seguir, o quantitativo do envolvimento de 

docentes, discentes e técnicos da Universidade com a extensão universitária: 

 

QUADRO 3 – Segmentos envolvidos em ações acadêmicas de extensão universitária. 

SEGMENTOS EM ATIVIVIDADE DE EXTENSÃO % 

DOCENTES 2.448 1.894 77,37% 

DISCENTES 32.705 5.617 17,17% 

TÉCNICOS 3.231 559 17,30% 
Fonte: Portal DAP e SINFO/ Setor de Desenvolvimento do SIGAA – 19/11/2013. 

 

Partindo do total de docentes envolvido com atividades de extensão universitária, 

apresentado no quadro 1, destaca-se a seguir este segmento por titulação.  

QUADRO 4 - Docentes por titulação envolvidos em ações acadêmicas de extensão.   

TITULAÇÃO QUANTIDADE 

DOUTOR 1.005 

MESTRE 415 

ESPECIALISTA 302 

GRADUADO 172 

TOTAL 1.894  
Fonte: SINFO/ Setor de Desenvolvimento dos Sistemas Acadêmicos, 19/11/2013. 

 

Levando-se em conta que desde a implementação do REUNI a UFRN passou por uma 

significativa renovação do quadro docente, consideramos que a meta atingida foi relevante pelo fato 

de os novos docentes já serem inseridos na instituição com participação na extensão universitária, o 

que implica na qualificação da formação acadêmica dos estudantes, além de revelar a ampliação da 

relação da Universidade com a Sociedade. 

Considerando a ampliação das vagas para o ingresso de alunos na UFRN pelo REUNI, 

verificou-se que esse crescimento não ocorre concomitantemente ao aumento do número de alunos 

envolvidos nas Ações de Extensão Universitária, o que é preocupante, porque este envolvimento 

implica na qualificação acadêmica e cidadã do discente, uma vez que desenvolve atividade prática 

na realidade social. 

Considerando, ainda, que a norma vigente permite a coordenação de Ações de Extensão por 

técnicos, observou-se que tal medida provocou tímido envolvimento de técnicos em práticas 

extensionistas, qualificando a atuação profissional e as ações institucionais.       



 
 

As informações quantitativas apresentadas na sequência expressam os resultados alcançados 

no conjunto das ações de extensão universitária e das bolsas de extensão. Quanto a uma maior 

expansão das ações de extensão universitária na UFRN é necessário que haja na instituição uma 

mudança onde de fato exista o reconhecimento e  a valorização dos profissionais que desenvolvem 

atividades acadêmicas de extensão universitária através da definição da pontuação para carreira 

destes nas normas internas. Os dados apresentados abaixo demonstra que a META 10 do PDI foi 

alcançada apenas no que se refere ao aumento de 5% em 2013 das ações de extensão universitária 

na modalidade de projetos, totalizando 461 projetos (quadro 5), comparado aos 434 projetos 

executados em 2012. Em relação ao número de bolsas houve uma estagnação, não tendo ocorrido o 

aumento em 5% como planejado, como verifica-se no quadro 6 a seguir. 

 

QUADRO 5 – Número de Ações de Extensão (com recursos, sem recursos, em execução e 

concluídas) por modalidade e área temática em 2013.  

 
ÁREAS 

TEMÁTICAS 
AÇÕES DE EXTENSÃO 

PROGRAMAS PROJETOS CURSOS EVENTOS PRODUTOS TOTAL 
COMUNICAÇÃO 1 9 7 15 0 32 

CULTURA 2 61 18 69 0 150 

DIREITOS 

HUMANOS 
4 17 10 66 2 99 

EDUCAÇÃO 1 89 83 144 5 44 

MEIO 

AMBIENTE 
0 17 12 15 0 322 

SAÚDE 4 229 53 98 8 142 

TECNOLOGIA 3 26 48 63 2 392 

TRABALHO 2 13 9 29 0 53 

TOTAL 17 461 240 499 17 1.234 
Fonte: SINFO/ Setor de Desenvolvimento do SIGAA – 18/11/2013. 

 

 

QUADRO 6 - Número de Bolsas de Extensão. 

ANO 
Nº BOLSAS 

DE EXTENSÃO 

% 

expansão 

 2012 2013  

REUNI 350 350 0% 

PROUNI 280 280 0% 

TOTAL 630 630 0% 
Fonte: PROPLAN/UFRN 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O empenho da PROEX para a expansão e qualificação das ações de extensão universitária 

no exercício 2013 está relacionado diretamente com à  mobilização de recursos orçamentários de 

fontes internas e externas capazes de atender as necessidades operacionais das mesmas. Assim 



 
 

sendo, os recursos orçamentários alocados para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária neste ano, 

foram provenientes da unidade 11.04 – PROEX, 11.44 - FAEX e da FUNPEC (taxa de ações com 

financiamento externo gerenciadas via FUNPEC) e do edital PROEXT/2012 para execução dos 

programas e projetos em 2013.  

Para executar suas atribuições acadêmicas e administrativas, a PROEx recebeu e utilizou os 

recursos orçamentários/financeiros dos seguintes Programas e Ações Governamentais, conforme 

explicitado no Quadro 7: 

QUADRO 7 – Origem dos Recursos Recebidos pela Pró-Reitoria de Extensão em 2013 

ORIGEM UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

VALOR 

(R$) 
PROGRAMA AÇÃO PRODUTO/ META 

2032 – 

EDUCAÇÃO 

SUPERIOR – 

GRADUAÇÃO, 

PÓS - 

GRADUAÇÃO, 

ENSINO, 

PESQUISA E 

EXTENSÃO  

20GK – FOMENTO AS 

AÇÕES DE ENSINO, 

PESQUISA E 

EXTENSÃO 

PROJETO 

APOIADO 

(1.000 p/ 2013) 

FAEX - 11.44 

  

 588.000,00 

 

20RK – 

FUNCIONAMENTO 

DAS 

UNIVERSIDADES 

FEDERAIS  

ALUNO 

MATRICULADO 

DE GRAD. E PÓS 

GRAD. (36.974) 

PROEX - 11.04 75.602,00 

8282 – 

RESTRUTURAÇÃO E 

EXPANSÃO DAS 

UNIVERSIDADES 

FEDERAIS 

VAGA 

DISPONIBILIZADA 

(2.929 quantidade) 

FAEX - 11.44 427.000,00  

 20GK – FOMENTO 

AS AÇÕES DE 

ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO 

(PROEXT/MEC/SESU) 

PROJETO 

APOIADO 
FAEX - 11.44 3.060.037,75 

FUNPEC * 11.44 18.213,11 

REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DE 2013 11.44 42.016,53 

TOTAL 4.210.869,39 
Fonte: www.sipac.ufrn.br, PROPLAN. 

* Valor correspondente a taxa administrativa paga pela FUNPEC devido as ações de extensão aprovadas via edital 

externo e conveniadas a esse órgão. 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão recebeu recursos do Ministério da Educação através do 

programa 2032 – Educação Superior – Graduação, Pós - Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, 

da ação 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, da ação 20RK – 

Funcionamento das Universidades Federais, e da ação 8282 – Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais. 

No quadro 8 é possível visualizar o destino dos recursos da PROEX.  

 

http://www.sipac.ufrn.br/


 
 

QUADRO 8 – Destinação dos Recursos Recebidos pela Pró-Reitoria de Extensão em 2013 

Destino Valor Recebido (R$) 
DESCENTRALIZADOS PARA EDITAIS INTERNOS  669.970,08 

DESCENTRALIZADOS PARA EDITAIS EXTERNOS – 

PROEXT/MEC/SESU 
3.060.037,75 

APOIO EXTRA EDITAL 405.259,56 

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PRÓ-

REITORIA DE EXTENSÃO 
 75.602,00 

TOTAL  4.210.869,39 

Fonte: www.sipac.ufrn.br 

Como se pode observar, a maior parte dos recursos da Pró-Reitoria de Extensão foi 

descentralizada para Ações de Extensão aprovadas em editais internos e externos (88,58%) e, a 

outra parte (9,62%) foi destinada a demandas de projetos de extensão com apoio da PROEx. O 

restante (1,80%), para manutenção e administração da PROEx. 

A Pró-Reitoria de Extensão realizou cinco editais disponibilizando recursos no valor total de 

R$ 669.970,08 para 339 ações aprovadas, conforme quadro abaixo. 

 

QUADRO 9 – Editais Realizados pela Pró-Reitoria de Extensão com Execução em 2013 

EDITAL RECURSO 

DA PROEX 

Nº DE AÇÕES 

APROVADAS 

EDITAL UFRN/PROAE/PROEX Nº 01/2013, EDITAL DE 

APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO DE SAÚDE EM 

COMUNIDADE 

63.919,66 23 

EDITAL UFRN/PROGRAD/PPG/PROPESQ/PROEX Nº 

01/2013 (EVENTOS) 

115.700,89 25  

(Linha 4) 

EDITAL UFRN / PROEX Nº 05/2012 - SELEÇÃO 

PÚBLICA PARA APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS 

DE EXTENSÃO 

280.506,09 167 

EDITAL DE GRUPO PERMANENTE DE ARTE E 

CULTURA/NAC 

105.778,15 21 

EDITAL UFRN/PROGRAD/PROPESQ/PROEX/PPG Nº 

01/2012 - SELEÇÃO PÚBLICA PARA APOIO A 

PROJETOS DE AÇÕES ACADÊMICAS INTEGRADAS DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

104.065,29 40 

TOTAL 669.970,08 339 

Obs.: O valor total de recursos disponibilizados e ações aprovadas em alguns editais foram maior do que o exposto, 

devido a participação de outras Pró-Reitorias. 

 

Os editais internos receberam recursos da PROEX, totalizando um investimento de R$ 

669,970,08 que foram descentralizados para os centros ou unidades acadêmicas no qual o 

coordenador da ação é lotado. 

O edital de eventos teve a participação financeira de quatro Pró-Reitorias 

(PROGRAD/PPG/PROPESQ/PROEX), gerando um recurso total de R$ 458.139,59 e tendo 102 



 
 

ações aprovadas, sendo R$ 117.000,00 da PROGRAD para 28 ações aprovadas, R$ 100.890,00 da 

PROPESQ para 33 ações aprovadas e R$ 109.964,48 da PPG para 16 ações aprovadas.   

O edital de ações integravas contou com a participação financeira de três Pró-Reitorias 

(PROGRAD, PROPESQ e PROEX), gerando um recurso no valor total de R$ 312.195,86 e tendo 

120 ações aprovadas, sendo o montante dividido em partes iguais entre as três Pró-Reitorias, cada 

uma arcou com o valor de R$ 104.065,29 e aprovou 40 ações integradas. 

Em geral, a soma dos recursos orçamentários descentralizados pelos cinco editais internos 

com a participação das demais Pró-Reitorias (PROPESQ, PROGRAD e PPG), totalizou um 

investimento de R$ 1.088.490,65 que foram descentralizados para os centros ou unidades 

acadêmicas no qual o coordenador da ação é lotado, conforme quadro abaixo 

No próximo quadro é possível visualizar a descentralização desses recursos.  

QUADRO 10 – Total da Descentralização por Centros e Unidades Acadêmicas – UA 

CENTRO/UA CONCEDIDO 

FINANCIAMENTO 

EXECUTADO SALDO 

CB 90.470,67 31.522,66 58.948,01 

CCS 225.064,65 67.530,87 157.533,78 

INST. CÉREBRO 13.716,46 5.628,00 8.088,46 

CCHLA 174.953,50 30.975,40 143.978,10 

ECT 12.348,00 2.152,89 10.195,11 

FACISA 61.312,84 21.014,89 40.297,95 

MEJC 6.000,00 0,00 6.000,00 

CERES 52.650,00 5.080,68 47.569,32 

EAJ 40.235,74 20.663,90 19.571,84 

CE 42.211,19 6.552,22 35.658,97 

EMUFRN 107.778,30 38.934,81 68.843,49 

COMUNICA 14.000,00 0,00 14.000,00 

BCZM 1.242,30 493,84 748,46 

IQ 12.000,00 4.137,46 7.862,54 

CT 89.000,00 18.972,56 70.027,44 

HOSPED 3.000,00 0,00 3.000,00 

HUAB 6.441,00 0,00 6.441,00 

SIN 8.000,00 2.162,00 5.838,00 

PROAE 6.000,00 0,00 6.000,00 

PROEX 1.000,00 1.515,76 -515,76 

MCC 1.000,00 0,00 1.000,00 

NHH 580,00 241,96 338,04 

CCSA 55.720,00 3.665,89 52.054,11 

HUOL 5.000,00 928,00 4.072,00 

CCET 47.500,00 94,81 47.405,19 

IMD 6.266,00 0,00 6.266,00 

PROGESP 5.000,00 0,00 5.000,00 

Total 1.088.490,65 262.268,60 826.222,05 
Fonte: www.sipac.ufrn.br 



 
 

 

A partir da análise do quadro acima, constata-se que o orçamento descentralizado pelos editais 

internos atendeu a vinte e sete centros e unidades acadêmicas, sendo o CCS o centro que recebeu 

mais recursos, no entanto, quem mais executou seu orçamento foi a EAJ com 51,35%. Contudo, 

analisando o total de orçamento recebido e o saldo, foi executado apenas R$ 262.268,60, gerando 

um percentual de 24,09%. 

Os recursos para atender as ações de extensão aprovadas no edital PROEXT/MEC/SESU – 

2012, para execução em 2013, também foram descentralizados para os centros ou unidades 

acadêmicas de seus respectivos coordenadores, os quais são executados sob demanda do 

coordenador da ação, conforme quadro 11 a seguir. 

 

QUADRO 11 – Programas e Projetos – Edital PROEXT - Descentralização por Centros e 

Unidades Acadêmicas 

CENTRO CONCEDIDO 

FINANCIAMENTO 

EXECUTADO SALDO 

CCHLA 520.074,36 206.123,41 313.950,95 

EAJ 311.171,50 196.796,55 114.374,95 

CT 177.361,70 16.758,24 160.603,46 

CCS 159.998,00 79.681,81 80.316,19 

CERES 57.597,90 37.406,21 20.191,69 

CCSA 30.550,00 14.251,10 16.298,90 

FACISA 72.679,60 32.791,85 39.887,75 

CB 111.138,00 69.392,41 41.745,59 

PROEX 327.611,29 282.466,62 45.144,67 

NAC 124.800,00 63.719,87 61.080,13 

EMUFRN 46.145,40 22.406,25 23.739,15 

TOTAL    1.939.127,75         1.021.794,32         917.333,43  

         Fonte: www.sipac.ufrn.br 
Obs.: No quadro acima não estão inclusos os valores destinados a bolsa de estudante, uma vez que estes não 

são descentralizados, pois, vai para uma unidade de conta destinada a pagamento de bolsa.  

 

A partir da análise do quadro acima, constata-se que o orçamento pertencente a este edital 

foi distribuído para 11 centros e unidades acadêmicas, onde o CCHLA se destaca como centro que 

recebeu mais recurso, no entanto, este não foi o que conseguiu executar mais, cabendo este papel 

para a EAJ e CERES, além da PROEx. Contudo, analisando o total de recursos concedidos e o 

saldo, apenas 52,69% foram executados.     

http://www.sipac.ufrn.br/


 
 

Em suma, estes valores de execução orçamentária demonstra que o empenho em cadastrar  

ações de extensão em editais internos e externos não esta sendo compatível com o esforço em 

executar o orçamento aprovado, todavia, a execução de um orçamento público pode ser mais 

complexa, pois este tem que gastar de acordo com o material requerente em pregão disponível, se 

não, pode haver a possibilidade de cadastro de materiais, contudo, o mesmo não gera a certeza da 

compra, além da falta de habilidade do coordenador com o sistema SIPAC entre outros.  

 A Pró-Reitoria de Extensão recebeu mais recursos orçamentários em 2013, devido a maior 

quantidade de ações aprovadas no edital PROEXT/MEC/SESU, além do incremento do custeio da 

ação 8282 - Restruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNE, os incentivos ainda 

podem ser considerados insuficientes frente as inúmeras demandas da extensão universitária. 

Por fim, considera-se que os recursos orçamentários e o número de bolsas para extensão 

universitária não estão acompanhando o desenvolvimento das suas ações administrativas e 

acadêmicas que estão em processo de expansão nesta Pró-Reitoria. 

 

 

 


