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INTRODUÇÃO

A Pró-Reitoria de Extensão Universitária/PROEX, no exercício de 2015 buscou através
das suas ações dar continuidade às ações realizadas no exercício anterior bem como atender as metas
inseridas no Plano de Gestão (2015-2019), referenciadas no PDI/UFRN 2010-2019, que apontaram
para o aprimoramento das ações de extensão.
Realizou suas atividades de acordo com os institutos normativos da UFRN, observando a
Resolução 053/2008-CONSEPE/UFRN e a Política de Extensão contida no PDI 2010-2019, que define
a Extensão como “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” através de
uma relação dialógica com os diversos saberes, promovendo a inserção e o envolvimento de docentes,
discentes e técnico com às comunidades norteriograndenses.
Embora tenha havido a transição da gestão em 2015, a expansão e a qualificação das ações
extensionistas se deu normalmente, resultando no desenvolvimento de programas, projetos, cursos,
eventos e produtos, com a participação de docentes, técnicos e estudantes nas atividades acadêmicas de
extensão universitária.
No tocante a qualificação das praticas extensionistas e em continuação as ações já
empreendidas, foram realizadas ações com vista à integração das atividades acadêmicas ensino,
pesquisa e extensão, na perspectiva da indissociabilidade; visitas aos centros acadêmicos e unidades
acadêmicas especializadas promovendo o debate e a cooperação entre docentes das diversas unidades
com vistas à formulação e execução de ações integradas; bem como o apoio ao Programa Trilhas
Potiguares e outros.
A realização da XXI Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura – CIENTEC, ocorreu no
período 21 a 23 de outubro de 2015, com o envolvimento de estudantes, professores, técnicosadministrativos e pessoas da sociedade em geral. Este evento materializou o momento em que a UFRN
apresentou à sociedade norteriograndense os resultados da sua produção acadêmica realizada durante o
ano, como a apresentação e aprovação expressiva de trabalhos científicos e de reuniões acadêmicas e
cultural, conforme mostra a tabela abaixo, obtendo um crescimento significativo dessas atividades
nesse exercício. Nesta edição o evento contou com o envolvimento de 2.576 estudantes na organização
e um público aproximado de 70.000 (setenta mil) pessoas. O número do público atingido continuou
significativo, apesar da redução dos estandes da Mostra de Arte, Ciência, Cultura e Conhecimento
(MARCO) e da Feira de Livros e Quadrinhos de Natal (FLiQ) da Secretaria de Educação do Município
que não participaram do mega evento da UFRN em 2015.
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Importante, destacar, que a CIENTEC no ano de 2015, inovou em vários aspectos, por
exemplos, no formato de apresentação dos banners que foram para dentro da feira e contaram com 12
salas de apresentação; no novo formato da praça de alimentação, com onze food trucks; na nova
estrutura física dos estandes; nos editais lançados para apoio a CIENTEC Cultural (pessoa física,
grupos artísticos e projetos cênicos), dentre outros. Não perdendo em nada a sua qualidade.

TABELA: Dados Gerais XXI CIENTEC/UFRN - 2015

TRABALHOS
ANO APRESENTADOS
– PÔSTERES

2015

1.229

NÚMERO DE
ESTANDES TRABALHOS
ACADÊMICOS
215

NÚMERO
DE
ESTANDES
-

PÚBLICO
ATINGIDO

REUNIÕES
ACADÊMICAS
CIENTÍFICAS

PARCERIAS
05

70.000

160

Fonte: Coordenação da 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 2015 e
as ações desenvolvidas pelos que fazem a extensão universitária na UFRN com vista ao alcance das
metas programadas.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O ALCANCE DAS METAS PROGRAMADAS

Em 2015 foi desenvolvido um número expressivo de atividades acadêmicas de extensão na
UFRN, nas diversas modalidades da extensão universitária e nas oito áreas temáticas, conforme
demonstrado no Quadro 5 na página sete. Além dessas ações, podemos destacar o edital do Programa
de Extensão Universitária – PROEXT/2014 do Ministério da Educação, com ações realizadas neste
ano. O Edital PROEXT apoia com recursos financeiros as ações aprovadas nas modalidades de
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 à socialização e
mobilização da PROEX junto as unidades acadêmicas da UFRN, foram aprovadas no PROEXT/2014
dezessete propostas de ações de extensão da UFRN, tendo sido nove programas e oito projetos
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executados em 2015, o que representou uma captação de R$ 3.317.307,23. No exercício de 2015 a
mobilização realizada pela PROEX junto aos docentes favoreceu a aprovação de quinze propostas de
ações de extensão da UFRN, sendo nove programas e seis projetos a serem executadas em 2016,
representando uma captação de R$ 2.675.842,76 conforme quadro 1 a seguir:
QUADRO 1 – Ações e recursos, aprovados no edital PROEXT/2015.
Edital PROEXT/2015
Execução 2016

Nº DE AÇÕES

RECURSOS

PROGRAMAS PROJETOS

APROVADOS

6

9

R$ 2.675.842,76

Fonte: Assessoria Técnica/PROEX.

Vale ressaltar que, apesar de ter sido a segunda colocada no ranking de aprovações de
propostas no edital PROEXT 2015, a comunidade universitária continua sem entender a diminuição do
número de propostas aprovadas da UFRN pelo supracitado edital, para execução em 2016, uma vez
que, muitas ações submetidas estavam em plena execução e desenvolvimento nas comunidades.
Embora tenha ocorrido uma redução de apenas 12% (doze por cento) do número de ações aprovadas
em relação ao ano anterior, a redução dos valores captados está coerente com a referida redução.
Em relação aos impactos das atividades de extensão junto à sociedade a PROEX por meio
do Programa Trilhas Potiguares/UFRN, atuou junto aos municípios do interior do Estado com a
participação de professores e alunos de graduação dos mais diversos cursos da UFRN confirmando seu
caráter inter e multidisciplinar.
O Programa Trilhas Potiguares da UFRN contribui para o processo de qualificação social
dos membros da comunidade acadêmica, oportunizando novos cenários de ensino-aprendizagem, troca
de saberes e o desenvolvimento de uma consciência crítica acerca do seu papel social.
Neste ano o Programa supracitado atuou nos seguintes municípios do Estado do Rio
Grande do Norte; Eloi de Souza, com um coordenador e doze estudantes, que teve como destaque a
montagem do sistema de aquaponia; Vera Cruz, com um coordenador e quatorze estudantes, tendo
como ação de destaque a Oficina de Sabão Artesanal; Riachuelo, com dois coordenadores e quinze
estudantes, destacando-se dentre suas ações os Mini-Cursos de Cordel, Mamulengo e Hip-Hop; Ielmo
Marinho, com dois coordenadores e dezessete estudantes, tendo como ações de destaques os MiniCursos Básico de Língua Espanhola e de Excel; Martins, com dois coordenadores e vinte e três
estudantes e Sítio Novo, com um coordenador e treze estudantes, os quais tiveram como principais
ações a elaboração do Inventário Turístico da cidade.
Outros momentos, importantes do Programa Trilhas Potiguares, foram a participação na
XXI CIENTEC, com o Encontro dos Ex-trilheiros e o estande dos municípios, onde foram
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apresentados os resultados das atividades realizadas nas comunidades; houve a participação dos
bolsistas do Trilhas no UFRN na Praça divulgando no interior a formatação e ações do programa,
como por exemplo a exposição do sistema de Aquaponia desenvolvido no município de Eloi de Souza.
O Trilhas realizou esse ano também o I Fórum de Avaliação do Trilhas Potiguares em
agosto, onde teve a participação dos alunos e coordenadores que integram os diferentes municípios e
nesse evento cada um teve a oportunidade de apresentar a todos as ações desenvolvidas na
comunidade, assim como tiveram a oportunidade de discutir os pontos fracos e sugestões para
evolução do programa no ano seguinte.
QUADRO 2 – Dados Programa Trilhas Potiguares/UFRN.
ENVOLVIDOS
Nº MUNICÍPIOS
Nº DOCENTES
Nº DISCENTES
Nº TÉCNICOS

2015
06
05
88
04

Fonte: Coordenação Programa Trilhas Potiguares/PROEX, enviado 20/11/2015.

O Planejamento da PROEX para o quadriênio 2015 - 2019, teve como base o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI e o Plano de Gestão da Reitoria 2015-2019, considerando a
importância da continuidade das ações e a complexidade da gestão acadêmica e administrativa da
universidade.
Para atender as demandas levantadas durante o planejamento da PROEX, discutiu-se e foi
aprovado um novo organograma e dimensionamento das ações, de modo a atender melhor aos
objetivos da PROEX, foram programadas 20 (vinte) metas para 2015, sendo 3 (três) já definidas no
PDI e 17 (dezessete) referentes à política de extensão, que exigiram foco, agilidade e empenho dos
gestores e servidores dessa Pró-Reitoria para a realização das atividades necessárias ao alcance das
mesmas, as quais, destacamos a seguir.
As informações sobre os resultados alcançados em 2015, da META 9 do PDI, referente
a expansão de docentes e discentes em atividades acadêmicas de extensão universitária, verifica-se
que em relação aos docentes a meta foi alcançada, uma vez que, do universo de 2.280 (dois mil,
duzentos e oitenta) docentes em atividade na UFRN em 2015, participaram de ações de extensão
universitária 1.905 (um mil, novecentos e cinco) docentes, tendo sido atingido o percentual de 83% de
docentes envolvidos em ações extensionistas. No tocante ao número de discentes ativos de graduação
na modalidade presencial envolvidos com atividades acadêmicas de extensão universitária, considerase, ainda, muito baixo, tendo sido atingido apenas um percentual de 22% em relação ao universo de
alunos de graduação presencial ativos em 2015. Os dados apresentados foram registrados no SIGAA e
extraídos pela equipe de desenvolvimento da Diretoria de Sistemas, contato (84) 3215-3148 da
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Superintendência de Informática – SINFO/UFRN, enviados para PROEX em 08/12/2015. Para ilustrar
apresenta-se a seguir o Quadro 3, com o número de docentes, discentes e técnicos ativos na UFRN e o
número dos envolvidos em ações de extensão universitária em 2015, com os respectivos percentuais:
QUADRO 3 – Servidores e alunos envolvidos nas ações de extensão universitária/2015.
SERVIDORES E
ATIVOS NA UFRN
ENVOLVIDOS EM AÇÕES DE
%
ALUNOS
EXTENSÃO
2.280
1.905
DOCENTES
83%
27.368
6.057
DISCENTES
22%
3.222
423
TÉCNICOS
13%
Fontes: https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/home.jsf - docentes e técnicos ativos, acesso em 26/11/2015 às 14:30; PROGRAD
- número de discentes de graduação na modalidade presencial extraído do SIGAA em 26/11/2015 às 15:00; e SINFO/Setor
de Desenvolvimento, docentes, discentes e técnicos em atividades de extensão em 2015, enviado em 08/12/2015.

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 tem implicado diretamente no aumento dos
recursos orçamentários e financeiros para a execução das ações extensionistas. No ano de 2015 os
recursos destinados à Pró-Reitoria de Extensão Universitária foram de R$ 2.867.317,11, conforme
discriminados no Quadro 10, pág. 14, 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 de modo
efetivo e completo, diz respeito a utilização plena dos recursos financeiros pelos coordenadores via
SIPAC, que segue a legislação do serviço público a qual é considerada cada vez mais um fator
limitante. Ressaltamos que a dificuldade de atingir a meta dar-se também pelo fato de a UFRN ter em
sua estrutura estatutária unidades acadêmicas autônomas que realizam quase que exclusivamente ações
de extensão e não é feito o devido cadastro no SIGAA, impossibilitando a Pró-Reitoria de ter o
registro real dessas ações. Por exemplo, as ações realizadas pelas unidades acadêmicas: Museus,
Escola de Música, Hospitais, TV e Rádio Universitária, entre outras que realizam suas atividades sem
o registro institucional. Existe ainda a participação informal de alunos como bolsista voluntário e que
os coordenadores não registram essa participação no SIGAA, dificultando conhecermos o número real
de alunos envolvidos em ações extensionistas. A UFRN é uma das universidades que permite o
técnico-administrativo de nível superior coordenar ações de extensão e a meta se restringe ao número
de docentes desconsiderando um volume expressivo de ações realizadas e coordenadas pelos técnicos
com nível superior, oportunidade em que sugerimos acrescentar nas metas do PDI o número de
técnicos envolvidos em ações de extensão universitária.
Continua causando preocupação o elevado número de professores envolvidos em
atividades extensionistas, temos alertado a SINFO que o cadastro no sistema seja feito pelo CPF dos
envolvidos como forma de garantir unicidade na contagem de participantes, evitando que o mesmo
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coordenador seja computado mais de uma vez, caso participe de várias ações de extensão universitária.
Apresenta-se no quadro abaixo o total de docentes por titulação que desenvolveram ações de extensão
universitária em 2015.

QUADRO 4 - Docentes por titulação com ações de extensão 2015.
TITULAÇÃO
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
GRADUADO
PÓS-DOUTORADO
TOTAL

QUANTIDADE
1.081
309
70
444
1
1.905

Fonte: SINFO/Setor de Desenvolvimento, enviado em 08/12/2015.

Avalia-se que com a implementação do REUNI a UFRN passou por uma significativa
renovação de docentes, que iniciavam suas atividades na instituição com a participação na extensão
universitária, o que implicou na qualificação da formação acadêmica dos estudantes, bem como na
expansão dos docentes envolvidos com as atividades extensionistas e na ampliação da relação da
Universidade com a Sociedade. Além disto, outo fato importante foi a conquista na UFRN da
igualdade da pontuação das atividades de extensão às de pesquisa e de ensino desenvolvidas pelo
docentes, regulamentada pela Resolução nº 136/2014 - CONSEPE, 22 de julho de 2014, sobre o
processo de avaliação de desempenho docente, elemento importante para o estímulo ao envolvimento
dos professores nas ações extensionistas.
Considerando, ainda, 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 estudante, uma vez que desenvolve
atividade prática na realidade social.
Enfatizando, que a norma vigente permite a coordenação de Ações de Extensão por
técnicos de nível superior, observou-se que tal medida provocou tímido envolvimento de técnicos em
práticas extensionistas, qualificando a atuação profissional e as ações institucionais.
Quanto aos resultados alcançados da META 10 do PDI, que trata do aumento das
ações de extensão universitária na modalidade de PROJETOS, que foi programada para uma expansão
de 3% em 2015, comparada ao exercício de 2014 com 588 projetos executados, foi ultrapassada,
realizando 1.004 (um mil e quatro) projetos isolados e integrados, quadro 5 abaixo, atingindo 170.7%
da meta. Os dados quantitativos demonstrados abaixo expressam os resultados alcançados no conjunto
das ações de extensão universitária e das bolsas de extensão.
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QUADRO 5 – Número de Ações de Extensão (com recursos, sem recursos, em execução e
concluídas) por modalidades e áreas temáticas em 2015.
ÁREAS TEMÁTICAS
COMUNICAÇÃO
CULTURA
DIREITOS HUMANOS
EDUCAÇÃO
MEIO AMBIENTE
SAÚDE
TECNOLOGIA
TRABALHO
TOTAL

MODALIDADES DE AÇÕES DE EXTENSÃO
PROGRAMAS PROJETOS CURSOS EVENTOS PRODUTOS TOTAL
0
26
7
29
3
65
3
116
18
67
2
206
2
40
1
76
3
122
5
175
99
174
16
469
2
69
2
19
2
94
4
461
88
149
8
710
5
106
38
54
1
204
2
11
1
17
0
31
23
1.004
254
585
35
1.901

Fonte: Coordenadoria de Ações Comunitárias/PROEX. Enviado em 27/11/2015.

Esclarece-se que do total de projetos e eventos de extensão universitária executados em
2015, informados no quadro acima, foram oriundos dos editais de ações acadêmicas integradas
(PROEX, PROGRAD, PROPESQ e PPG) 132 (cento e trinta e dois) projetos e 14 (catorze) eventos,
totalizando 146 (cento e quarenta e seis) ações acadêmicas integradas de extensão com apoio
financeiro ou de bolsas, demonstradas abaixo no Quadro 6.
QUADRO 6 – Número de Ações Acadêmicas Integradas
PROJETOS E EVENTOS DE EXTENSÃO INTEGRADOS
PROJETOS
EVENTOS
TOTAL

NÚMERO
132
14
146

Fonte: Coordenadoria de Ações Comunitárias/PROEX. Enviado em 01/12/2015.

Além dos projetos de extensão integrados, informados no quadro acima, ainda há 67
(sessenta e sete) projetos integrados que não concorreram ao edital (fluxo contínuo e sem
financiamento) e que foram registrados no módulo de ações integradas no SIGAA, fazendo parte da
produtividade da extensão em 2015, tendo sua divisão feita pelas áreas definidas do CNPq,
demonstradas no Quadro 7.
QUADRO 7 – Ações Acadêmicas Integradas por área do CNPq
ÁREAS DO CNPq
NÚMERO
Ciências Exatas e da Terra
2
Ciências Biológicas
2
Ciências da Saúde
2
Ciências Agrárias
6
Ciências Sociais Aplicadas
16
Ciências Humanas
23
Engenharias
12
Linguística, Letras e Artes
2
Outras:
2
TOTAL
67
Fonte: Coordenadoria de Ações Comunitárias/PROEX. Enviada em 01/12/2015.
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Conclui-se que no ano de 2015 foram desenvolvidas o total de 1.968 ações de extensão
universitária quantificadas nos quadros 5 e 7 acima.
Em relação ao número de bolsas (PNAES, PNAES/AF, INTEGRADAS) em 2015 foi
mantido a mesma quantidade, enquanto as do MEC/SESU diminuíram devido a redução das ações
aprovadas no PROEXT/2014, demonstradas no Quadro 8. Houve, também, uma pequena alteração
nas bolsas REUNI/EXTENSÃO que acabaram, sendo substituídas pelas bolsas PNAES em 2015.

QUADRO 8 - Número de bolsas de extensão
Nº DE BOLSAS
DE EXTENSÃO
REUNI/EXTENSÃO
PNAES
PNAES/AF
INTEGRADAS
MEC/SESU
TOTAL

ANO
2014
750
000
220
300
320
1.590

2015
000
750
220
300
120
1.390

Fonte: Setor de bolsas/PROEX.

Quanto a Meta 11 do PDI, e considerando que o alcance dela não é apenas de
responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, uma vez que cabe a Pró-Reitoria de
Graduação elaborar, modificar, acompanhar e fiscalizar os projetos pedagógicos dos cursos; cabendo a
PROEX o acompanhamento dessas atividades em suas diferentes fases apresentando a concepção de
extensão e as possibilidades de realização de ações capazes de atingir os objetivos institucionais e o
cumprimento da legislação em vigor, não foi possível o alcance do resultado esperado. Porém, com
vista ao avanço desta meta a PROEX desenvolveu ações no sentido de estimular e trabalhar no
processo de inserção curricular das ações de extensão nos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação, através da Diretoria de Ações Educacionais que junto a PROGRAD definiu uma agenda de
atividades para a efetivação da inserção curricular das ações de extensão universitária; participou do
fórum de coordenadores de curso, atuando junto as coordenações para sensibilizar os docentes sobre
essa questão; realizou reuniões onde estimulou a construção de procedimentos normativos que
favoreçam a elaboração de componentes curriculares que contemplem a extensão universitária, através
de ações inovadoras, empreendedoras e voluntárias nos cursos da UFRN, considerando a
aprendizagem e a intervenção na realidade social.

OUTRAS METAS DEFINIDAS NO PLANEJAMENTO DA PROEX PARA
ATENDER A POLÍTICA DE EXTENSÃO

10

Além das ações supracitadas, a PROEX realizou também outras atividades para o
alcance das suas metas e da política da extensão na UFRN.
Para a ampliação da interiorização da extensão universitária na UFRN, com qualidade
acadêmica e eficiência administrativa, publicou o edital de apoio a ações no interior, que teve 36 (trinta
e seis) propostas aprovadas e executadas em 2015; realizou efetivamente eventos institucionais nos
campi do interior, por exemplo: A UFRN na Praça, em Santa Cruz/RN em parceria com a Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairi/FACISA, com a participação de 12 professores coordenando projetos e
mais de 60 alunos do Campus Central e 40 alunos da Escola Agrícola de Jundiaí-EAJ, levando os seus
projetos de extensão ao interior.
O UFRN na Praça aconteceu em dois dias, sendo uma grande mostra acadêmico-científica
com intercâmbio de projetos entre diferentes Campi, contando com palestras, apresentação de
trabalhos, oficinas e diversas atividades culturais movimentando as escolas da região além da
FACISA. O evento contou com a participação de cerca de 2 mil pessoas e teve ainda parceiros como o
IFRN, Prefeitura Municipal de Santa Cruz e o SEBRAE.
Para o aprimoramento da comunicação da PROEX com a comunidade acadêmica e a
sociedade em geral, foram empenhados esforços para o aperfeiçoamento do site www.proex.ufrn.br,
que foi modificado com o intuito de facilitar o diálogo e divulgar de forma mais efetiva as ações
extensionistas; com espaço definido para publicação de imagens (galeria de fotos e vídeos) que
popularizam o conhecimento científico; como também através do atendimento presencial pela equipe
da PROEX aos interessados. Além disto, foram disponibilizadas as redes sociais para contato com o
público interno e externo da UFRN por via do facebook e o canal no youtube.
O Seminário de Extensão Universitária 2015, que aconteceu nos dias 16 e 17 de novembro,
no Auditório Otto de Brito Guerra da Reitoria na UFRN, proporcionou a divulgação de vinte e quatro
ações extensionistas nas modalidades de programas e projetos, bem como provocou o debate sobre a
inserção curricular da extensão universitária na UFRN conjuntamente com os Pró-Reitores de
Pesquisa, Graduação e Pós-Graduação, alcançando o resultado previsto.
As inscrições do supracitado evento para participação da comunidade universitária e da
comunidade externa foram realizadas via on line pela página pública da UFRN no site
www.sigaa.ufrn.br, tendo sido inscritos 149 (cento e quarenta e nove) pessoas; porém o evento
contou com a presença de 37 (trinta e sete) membros da organização e ministrantes; 104 (cento e
quatro) ouvintes, totalizando 141 (cento e quarenta e um) certificados de participação emitidos.
Este evento materializou a busca da PROEX em consolidar a política de ações acadêmicas
integradas ensino, pesquisa e extensão. Além disto, lançou os editais de ações acadêmicas integradas
de apoio a realização de projetos, com cento e três propostas aprovadas e o de apoio a eventos, com
cinquenta e sete propostas aprovadas, fomentando e incentivando a comunidade acadêmica para
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concorrer e desenvolver atividades de extensão universitária nas comunidades norteriograndense,
visando a melhoria da população e o desenvolvimento social.
Além disto, o evento gerou a produção científica de um livro, em formato de e-book, com
24 (vinte e quatro) artigos relacionados aos temas abordados nas três sessões coordenadas sobre
comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho que
serão publicados nas mídias locais.
Esta iniciativa da PROEX relaciona-se com uma das suas metas e o seu compromisso de
divulgar os produtos científicos da UFRN de modo a popularizar a sua produção científica
contribuindo com o desenvolvimento social e cidadania.
Nesta perspectiva, ampliou os espaços de encontros, os instrumentos de divulgação com
vista a popularização da ciência; e publicou imagens e fotos no site da PROEX que divulgaram ações
integradas às comunidades.
Outra decisão importante tomada no exercício de 2015, foi a reativação da Revista
Extensão & Sociedade, com a definição de uma nova política. Para tanto, se fez necessário a consulta e
a identificação de docentes e técnicos da UFRN, interessados em contribuir para o funcionamento
pleno e satisfatório da mesma, tendo sido criado o seu novo Conselho Editorial. Com o intuito de
agilizar os trabalhos da revista, foi também realizada uma nova consulta aos antigos pareceristas, tendo
obtido a aceitação para continuar de 13 (treze) professores da UFRN, 17 (dezessete) de outras
universidades e 02 (dois) que não informaram, finalizando até o dia 26/11/2015 um banco com 32
(trinta e dois) pareceristas ad hoc da Revista Extensão & Sociedade da PROEX/UFRN.
A PROEX juntamente com o NAC também trabalhou para a instituição de uma política de
cultura da UFRN, tendo como base o Plano de Cultura da UFRN, do Ministério da Educação e do
Ministério da Cultura, avançando na elaboração, discussão e aprovação nos colegiados superiores da
minuta de resolução que institui a política cultural da UFRN.
Foram realizados vários eventos artístico culturais no decorrer deste exercício,
destacando-se o V Seminário de Arte e Cultura da UFRN e a XXI CIENTEC Cultural, que contaram
com a participação dos três segmentos da UFRN (docentes, discentes e técnicos) e com a participação
de pessoas das comunidades norteriograndenses, organizações produtivas, instituições públicas e
movimentos sociais.
A PROEX também realizou atividades para a reestruturação e revitalização dos museus
existentes da UFRN, apoiando, acompanhando e definindo as ações do Conselho Gestor da Rede de
Museus – RUMUS; mediou o desenvolvimento de uma política museológica da UFRN; e diagnosticou
o atual cenário de atuação dos museus universitários. Espera-se que os espaços dos museus da UFRN
sejam considerados de ensino-aprendizagem e de importância para a formação acadêmica, bem como
de patrimônio histórico cultural do Rio Grande do Norte.
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As ações programadas para dinamização do funcionamento da Comissão de Extensão,
foram todas realizadas, através da composição da comissão com a máxima representação de centros
acadêmicos e unidades especializadas acadêmicas da UFRN; bem como com a definição do calendário
anual, tendo sido realizadas 05 (cinco) reuniões nos seguintes meses: julho, agosto, setembro, outubro
e novembro do corrente ano, onde foram discutidos assuntos relacionados a apresentação da nova
gestão da PROEX e da concepção de Extensão Universitária aos membros desta comissão; avaliação
da situação da Revista Extensão e Sociedade da PROEX/UFRN; criação de grupos para elaboração de
normas para o funcionamento da revista; e a elaboração de critérios para a avaliação de projetos de
extensão universitária.
Em relação as metas direcionadas a gestão da PROEX, que permitisse ao atendimento com
qualidade, eficiência e eficácia das suas demandas, também foram cumpridas, por meio da realização
do diagnóstico da sua atual estrutura organizacional; da revisão das atribuições e dos processos
setoriais, bem como dos seus pontos de convergências, com vista a atualização do Estatuto e do
Regimento Interno da Reitoria da UFRN, que resultou na elaboração do novo organograma da PROEX
aprovado pela Resolução nº 020/2015-CONSUNI, de 04 de novembro de 2015; como também
aprimorou os processos de distribuição orçamentária do Fundo de Apoio a Extensão – FAEX,
trabalhando em parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN e a Pró-Reitoria de
Administração - PROAD para a execução adequada dos recursos destinados a PROEX e ao
desenvolvimento das atividades acadêmicas de extensão universitária através do fomento aos projetos
e eventos isolados e integrados. Além da elaboração do seu Planejamento para o período 2015 – 2019.
Vale ressaltar, que para o pleno funcionamento da PROEX, com a nova estrutura
organizacional é necessário a lotação de novos técnicos-administrativos, para que os setores possam
dar conta das suas atribuições e processos de trabalho definidos no novo Regimento da Reitoria.
Frente ao exposto, consideramos que no ano de 2015 a PROEX conseguiu realizar grande
parte do seu planejamento, tendo obtido uma significativa/alta produtividade. Porém, algumas
atividades programadas não foram totalmente realizadas, as quais, passamos a relatar.
Durante o planejamento das as ações da PROEX, identificou-se a necessidade da
qualificação das ações de extensão universitária e a importância da oferta de cursos de capacitação
para 50 (cinquenta) professores interessados em avaliar as propostas de atividades acadêmicas de
extensão universitária. No entanto, foi realizado apenas a sensibilização dos professores para
participarem da capacitação para avaliadores de ações de extensão da UFRN, nas reuniões setoriais
convocadas pelos Pró-Reitores.
Quanto ao avanço para proposição de uma Política de Memória e de uma Política
Ambiental, bem como a implementação do Instituto do Envelhecimento para a UFRN, apenas foi
iniciada a discussão.

13

Em relação ao fortalecimento da representação da UFRN junto aos conselhos federais,
estaduais e municipais para contribuição na elaboração de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento local, regional e nacional, em parceria com órgãos governamentais, organizações
produtivas, movimentos sociais e sociedade civil, planejou-se realizar reuniões com os representantes,
porém não se concretizou, encontrando-se em fase da identificação e levantamento dos mesmos na
instituição.
Outra ação programada relevante, encontra-se em andamento na Câmara de extensão a
reestruturação do CRUTAC, estando em fase de conclusão a elaboração da nova minuta de regimento.
o que pretende-se submeter ao CONSEPE no próximo semestre.
Quanto ao fortalecimento do Programa Institucional de Formação Permanente de
Professores da Rede de Ensino Básico do Rio Grande do Norte, deu-se início ao diálogo com a rede
pública de ensino, por meio da proposição de ações para o ensino de ciências, através dos grupos já
constituídos da UFRN.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No exercício de 2015 as instituições federais passaram por uma situação atípica. A UFRN
e todas as suas unidades administrativas e acadêmicas, tiveram um corte em seu orçamento, por causa
do ajuste fiscal e tributário imposto pelo governo federal, gerando uma redução de 10% em custeio e
50% em investimentos (capital).
Apesar da redução dos recursos financeiros, o empenho da Pró-Reitoria de Extensão –
PROEX em solucionar a situação, viabilizou à mobilização de recursos orçamentários de fontes
internas e externas para atender as necessidades operacionais das ações extensionistas.
Este ajuste orçamentário trouxe algumas dificuldades para a universidade e a PROEX pelo
fato de impedir a execução de todas as ações programadas.
Para a execução das suas atividades acadêmicas e administrativas, o governo federal
repassou para UFRN/PROEX, os seguintes valores orçamentários para o programa 2032 - Educação
Superior – Graduação, Pós - Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, com duas ações 20GK Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão e 8282 Restruturação e Expansão das
Universidades Federais, conforme demonstrado no Quadro 9.
QUADRO 9 – Origem do Orçamento
PROGRAMA

ORIGEM
AÇÃO

PRODUTO/
META

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

VALOR
(R$)
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20GK –
FOMENTO AS
AÇÕES DE
2032 –
ENSINO,
EDUCAÇÃO
PESQUISA E
SUPERIOR –
EXTENSÃO
GRADUAÇÃO,
8282 –
PÓS RESTRUTUR
GRADUAÇÃO,
AÇÃO E
ENSINO,
EXPANSÃO
PESQUISA E
DAS
EXTENSÃO
UNIVERSIDA
DES
FEDERAIS
FUNPEC *

PROEXT
INICIATIVA
APOIADA
(2.000 p/ 2015)

PROJETO
VIABILIZADO

PROEX - 11.04

80.359,89

FAEX - 11.44

761.277,38

FAEX - 11.44

198.800,00

11.44
TOTAL

1.790.341,35

36.538,49
2.867.317,11

Fonte: PROPLAN e www.sipac.ufrn.br em 01/12/2015.
* Valor correspondente a taxa administrativa paga pela FUNPEC devido as ações de extensão aprovadas via edital
externo e conveniadas a esse órgão.

O valor orçamentário está atrelado ao produto/meta alcançado a cada ano, contudo, apesar
desta Pró-Reitoria ter alcançado esta meta ano passado, seu valor recebido foi menor devido ao
reajuste orçamentário do governo.
A Pró-Reitoria de Extensão, como já informado, recebeu recursos do Ministério da
Educação/MEC através do programa 2032 – Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino,
Pesquisa e Extensão; Ação 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Ação 8282
– Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.
Do montante orçamentário recebido pela PROEX no exercício de 2015 no valor de R$
2.867.317,11 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e onze
centavos), para o seu funcionamento e para o fomento das ações de extensão universitária, foram
distribuídos conforme discriminados no Quadro 10 a seguir.
QUADRO 10 – Destino do orçamento recebido pela PROEX – 2015
Destino
Valor Recebido (R$)
DESCENTRALIZADOS PARA EDITAIS INTERNOS
R$ 719.448,10
DESCENTRALIZADOS PARA EDITAIS EXTERNOS –
R$ 1.790.341,35
PROEXT/MEC/SESU
APOIO EXTRA EDITAL
R$ 274.032,22
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE
R$ 83.495,44
EXTENSÃO
TOTAL
R$ 2.867.317,11
Fonte: www.sipac.ufrn.br.
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Como demonstrado no quadro acima, grande parte dos recursos da PROEX foram
descentralizados, conforme os seguintes percentuais: 87,53% para as ações extensionistas aprovadas
em editais internos e externos; 9,56% destinados as demandas de projetos de extensão apoiados pela
PROEX e apenas 2,91% ficou para manutenção e administração da mesma.
Neste exercício foram lançados pela PROEX, 8 (oito) editais, tendo sido 4 (quatro) editais
temáticos; 2 (dois) editais de ações acadêmicas integradas, PROGRAD, PROPESQ e PPG, com vista a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 1 (um) edital de grupos de arte e cultura e 1
(um) para projetos de extensão isolados, para apoio e fomento a execução de ações de extensão
universitária, conforme demonstrado a seguir no Quadro 11.
QUADRO 11 – Editais Lançados para Execução em 2015
EDITAL
Edital UFRN/PROEX Nº 007/2014 - Projetos de
Extensão 2015.
Edital Nº 012/2014
UFRN/PROGRAD/PROPESQ/PROEX – Apoio a
realização de Projetos Integrados 2015.
Edital UFRN/PROEX/NAC Nº 018/2014 Grupos de Arte e Cultura - Permanentes e não
Permanentes.
Edital Nº 004 /2015
UFRN/PROGRAD/PPG/PROPESQ/PROEX Apoio a Realização de Eventos.
Edital UFRN/PROEX/PROAE Nº 006/2015 Apoio a Projetos de Extensão Desenvolvidos por
Docentes ou Técnico-Administrativos de Nível
Superior de Campi do Interior.
Edital UFRN/PROEX/PROAE Nº 007/2015 Apoio a Projetos de Extensão de Saúde em
Comunidade.
Edital UFRN/PROEX/PROAE Nº 008/2015 Apoio a Projetos de Extensão em Áreas
Vulneráveis a Desastres Naturais.
Edital UFRN/PROEX/PROAE Nº 009/2015 Apoio a Projetos nas Áreas de Memória e
Documentação.
TOTAL

Nº DE AÇÕES
APROVADAS
com orçamento

Nº DE
BOLSAS

R$ 191.903,38

66

383

R$ 150.000,00*

36

100*

R$ 93.847,83

31

278

R$ 96.755,69*

77

-

R$ 66.788,67

16

100

R$ 62.734,69

17

80

R$ 27.447,64

5

20

R$ 29.970,20

11

30

R$ 719.448,10

259

991

ORÇAMENTO
DA PROEX

Fonte: www.sipac.ufrn.br, em 01/12/2015.
Obs.:*O valor total dos recursos disponibilizados e das ações aprovadas nos editais 012/2014 e 004/2015, foram maior do
que o exposto, devido a participação de outras Pró-Reitorias.

Os editais internos da PROEX receberam recursos em custeio no valo de R$ 719.448,10
(setecentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos) que foram distribuídos
nas 259 (duzentos e cinquenta e nove) ações aprovadas, sendo descentralizados para os Centros

16

Acadêmicos ou Unidades Acadêmicas Especializadas de lotação do coordenador da ação, bem como
distribuídas 991 (novecentas e noventa e uma) cotas de bolsas.
Para o Edital Nº 07/2014 UFRN/PROEX, de apoio a projetos de extensão - execução 2015,
foram disponibilizados o orçamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e aprovadas 300 (trezentas)
cotas de bolsas. No entanto, só foram repassados e aprovados para as unidades de contas em geral o
valor de R$ 191.903,38 (cento e noventa e um mil, novecentos e três reais e trinta e oito centavos),
sendo executado até o dia 02/12/2015, o valor de R$ 75.352,15 (setenta e cinco mil, trezentos e
cinquenta e dois reais e quinze centavos). Quanto as bolsas foram distribuídas 383 (trezentas e oitenta
e três). Este edital aprovou 216 ações, dentre as quais 66 (sessenta e seis) com recursos e 150 (cento e
cinquenta) sem recursos, tendo 215 (duzentas e quinze) ações recebido bolsas.
Verificou-se no supracitado edital que houve uma redução na distribuição dos recursos
disponibilizados devido ao corte orçamentário e um aumento da cota de bolsas em relação a
quantidade definida no edital.
Para o Edital Nº 009/2014 UFRN/PROEX/NAC, de apoio aos grupos de arte e cultura
(Permanentes e não Permanentes), que aprovou 31 ações dos grupos de arte e cultura da UFRN, foram
disponibilizados e repassados o valor de R$ 93.864,84 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), tendo sido executado o valor de R$ 61.193,34 (sessenta e um
mil, cento e noventa e três e trinta e quatro centavos). Foram aprovadas e distribuídas 278 (duzentos e
setenta e oito) cotas de bolsas para essas ações de extensão.
Verificou-se que neste edital, os recursos orçamentários foram distribuídos conforme o
montante disponibilizado pelo edital.
Para o Edital Nº 012/2014 UFRN/PROGRAD/PROPESQ/PROEX, de apoio a projetos
integrados 2015, que aprovou 141 (cento e quarenta e uma) ações, sendo 36 (trinta e seis) ações
aprovadas com recursos e 105 (cento e cinco) aprovadas sem recursos. Foram disponibilizados o valor
de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil), tendo cada Pró-Reitoria assumido o valor de R$
150.000 (cento e cinquenta mil), tendo sido repassado apenas o valor real de R$ 283.500,92 (duzentos
e oitenta e três mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos), tendo sido deste montante executado
até o dia 02/12/2015, o valor de R$ 139.481,89 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um
reais e oitenta e nove centavos). Além destes recursos, destinou 300 cotas de bolsas de graduação
distribuídas para 54 ações aprovadas com e sem recursos. Os projetos deste edital atenderam as
seguintes linhas temáticas: 1- Diagnóstico e conscientização ambiental no âmbito da UFRN; 2Elaboração de metodologias de ensino e instrumentos de avaliação para educação básica e graduação
de cursos da UFRN; 3- Inovação, empreendedorismo e extensão tecnológica; 4- Prevenção ao uso
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indevido de drogas; e 5- Desenvolvimento regional, interação com sociedade e governos e inclusão
social.
Verificou-se no supracitado edital que também houve uma redução no repasse dos recursos
orçamentários disponibilizados devido ao ajuste fiscal do governo.
O edital Nº 004/2015 UFRN/PROGRAD/PPG/PROPESQ/PROEX para apoio a realização
de eventos, foi dividido equitativamente entre as quatro linhas de ação: PPG, PROPESQ, PROGRAD
e PROEX, que aprovou 141 (cento e quarenta e uma) ações, sendo dessas 77 (setenta e sete) aprovadas
com recursos e 64 (sessenta e quatro) sem recursos. Para tanto, disponibilizou o orçamento de R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo de responsabilidade de cada Pró-Reitoria o montante
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tendo sido ultrapassado este montante pelas linhas 1 e 4. Após a
análise das propostas foram distribuídos o valor total de R$ 317.128,91 (trezentos e dezessete mil,
cento e vinte e oito reais e noventa e um centavos). Até o dia 02/12/2015, foi executado o valor de R$
155.316.20 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e vinte centavos). Na linha 4,
referente a PROEX, foram aprovadas 33 (trinta e três) ações, sendo dessas 23 (vinte e três) com
recursos e 10 (dez) sem recursos.
Verificou-se que no edital de eventos, após a análise das propostas foi distribuído um
montante de recursos orçamentários maior do que o disponibilizado, havendo um aumento dos
recursos distribuídos.
Para o Edital Nº 006/2015 UFRN/PROEX/PROAE, de apoio a projetos de extensão
desenvolvidos por docentes ou técnico-administrativos de nível superior de campi do interior, foram
disponibilizados o orçamento de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil) e 100 cotas de bolsas de extensão
de ação afirmativa. Após a análise das ações foi distribuído e repassado o valor de R$ 66.788,67
(sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e executado o valor de
R$ 35.794,43 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). Neste
edital, foram aprovadas 36 (trinta e seis) ações, sendo 16 (dezesseis) com recursos e 20 (vinte) sem
recursos, com 100 cotas de bolsas distribuídas.
Verificou-se que neste edital, após a análise das propostas foi aprovado um pouco mais de
recursos orçamentários do que o disponibilizado pelo edital, havendo um pequeno aumento nos
recursos distribuídos.
O Edital Nº 007/2015 UFRN/PROEX/PROAE, para apoio a projetos de extensão de saúde
em comunidade, disponibilizou o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e 80 cotas de bolsas
de extensão de ação afirmativa. Foi repassado o montante de R$ 62.734,69 (sessenta e dois mil,
setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e executado R$ 16.820,39 (dezesseis mil,
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oitocentos e vinte reais e trinta e nove centavos). Foram aprovadas neste edital 37 ações, sendo 17
(dezessete) com recursos e 10 (dez) sem recursos, com 80 cotas de bolsas distribuídas.
Verificou-se que neste edital, os recursos orçamentários foram distribuídos conforme o
montante disponibilizado pelo edital.
O Edital Nº 008/2015 UFRN/PROEX/PROAE - para apoio a projetos de extensão em áreas
vulneráveis a desastres naturais, disponibilizou o orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e 30
cotas de bolsas de extensão de ação afirmativa, tendo sido repassado o montante de R$ 27.447,64
(vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e executado R$
10.671,00 (dez mil, seiscentos e setenta e um reais), para 5 (cinco) ações aprovadas com recursos.
Neste edital foram distribuídas apenas 20 (vinte) cotas de bolsas.
Verificou-se que neste edital, após a análise das propostas foi aprovado menos recursos
orçamentários do que disponibilizado pelo edital, havendo uma pequena diminuição nos recursos
distribuídos.
Para o Edital Nº 009/2015 UFRN/PROEX/PROAE, de apoio a projetos nas áreas de
memória e documentação, que aprovou 26 ações, sendo 11 (onze) com recursos e 15 (quinze) sem
recursos, disponibilizou um orçamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo sido repassado o valor
de R$ 29.970,20 (vinte e nove reais, novecentos e setenta reais e vinte centavos) e executado R$
15.082,63 (quinze mil, oitenta e dois reais e sessenta e três centavos). Além disto, disponibilizou e
distribuiu 30 cotas de bolsas de extensão de ação afirmativa dentre as ações aprovadas.
Verificou-se que neste edital, os recursos orçamentários foram distribuídos conforme o
montante disponibilizado pelo edital.
Os recursos orçamentários alocados nos 8 (oito) editais internos, com a participação em
apenas 2 (dois) da PROGRAD, PPG e PROPESQ, totalizou um investimento de R$ 719,448,10
(setecentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos), que foi
descentralizado para os centros acadêmicos e unidades especializadas acadêmicas de lotação do
coordenador da ação conforme demonstrado no Quadro 12.
QUADRO 12– Descentralização do orçamento por Centros Acadêmicos e Unidades Acadêmicas
Especializadas

CENTRO
CCS
CT
EAJ
CCSA
CCHLA

CONCEDIDO
R$
198.411,06
R$
89.371,52
R$
79.547,92
R$
15.668,06
R$
152.366,51

FINANCIAMENTO
EXECUTADO
R$
88.453,47
R$
31.130,81
R$
60.999,30
R$
8.981,19
R$
80.816,38

R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
109.957,59
58.240,71
18.548,62
6.686,87
71.550,13
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FACISA
EMCM
CE
ECT
CERES
CB
MCC
EEN
MEJC
EMUFRN
DEPFONO
CCET
IMD
INST. CEREBRO
SUPINFRA
Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

113.833,36
6.143,66
17.741,37
11.940,04
75.434,84
56.496,48
20.640,55
5.513,46
5.627,54
101.026,03
4.620,00
25.952,80
9.955,20
3.040,00
4.000,00
997.330,39

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

53.428,31
6.458,85
5.145,55
1.318,80
26.981,03
24.882,06
7.017,76
1.631,59
62.912,06
15.282,25
6.252,46
37,93
4.187,21
485.917,00

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
R$

60.405,05
315,19
12.595,82
10.621,24
48.453,81
31.614,42
13.625,90
3.881,87
5.627,54
38.113,97
4.620,00
10.670,55
3.702,74
3.002,07
187,21
511.416,50

Fonte: www.sipac.ufrn.br, em 01/12/2015.

A partir da análise do quadro acima, constata-se que o orçamento descentralizado pelos
editais internos atendeu a 20 (vinte) unidades universitárias, 8 (oito) centros acadêmicos e 12 (doze)
unidades especializadas acadêmicas. O CCS foi o que mais recebeu recursos, enquanto a Escola
Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte - EMCM, foi a que mais executou o seu
orçamento, atingindo 108,28% gasto; vindo em seguida a

Superintendência de Infraestrutura –

SUPINFRA, com 102,62%, a Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ, com 74,29% e o Instituto Metrópole
Digital - IMD, com 69.31% dos gastos. No geral, em relação ao orçamento concedido foi executado
apenas um percentual de 48,28%.
Apesar do número de ações apoiadas pela PROEX, através dos editais internos ter caído
devido ao corte no orçamento, constatou-se um pequeno aumento no percentual de execução destes
recursos orçamentários em relação ao ano passado, (41,01% em 2014 e 50,00% em 2015).
Após as informações levantadas sobre os recursos orçamentários dos editais internos para
fomento as ações de extensão em 2015, pode-se ver abaixo no Quadro 13, o valor dos recursos
disponibilizados e o valor executado com o respectivo percentual utilizado por cada edital.
QUADRO 13 – Percentual dos recursos utilizados pelos Editais
EDITAIS LANÇADOS – EXECUÇÃO
2015
Nº 007/2014 UFRN/PROEX
Nº 009/2014 PROEX/NAC
Nº 012/2014 PROGRAD/PROPESQ/PROEX

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DOS EDITAIS 2015
%
APROVADOS
EXECUTADOS
(utilizado)
R$
191.903,38
R$
76.038,41
40%
R$
93.864,84
R$
61.193,34
65%
R$
283.500,92
R$ 124,597,14
44%
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Nº 004/2015
PROGRAD/PPG/PROPESQ/PROEX
Nº 006/2015 PROEX/PROAE
Nº 007/2015 PROEX/PROAE
Nº 008/2015 PROEX/PROAE
Nº 009/2015 PROEX/PROAE
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$

243.628,91
66.788,67
62.734,69
24.847,64
29.970,20
719,448,10

R$ 148.076,34
R$
35.794,43
R$
23.707,92
R$
4.108,04
R$
15.082,63
R$ 364.001,11

61%
53%
38%
16%
50%
50%

Fonte: ASSTEC/PROEX, em 09/12/2015.

Além dos editais de financiamento interno, contamos também com os de financiamento
externo, como por exemplo, desde 2003 do PROEXT, cuja finalidade é ajudar as instituições públicas
de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para a
implementação de políticas públicas. Ao longo desses anos a PROEX tem aprovado vários programas
e projetos em editais externos, recebendo orçamento de outras fontes que não seja da própria UFRN.
O orçamento aprovado para UFRN pelo edital PROEXT/MEC/SESU – 2014, para
execução em 2015 também sofreu uma redução de 50% em capital e 10% em custeio como pode ser
visualizado no Quadro 14.
QUADRO 14 – Orçamento aprovado do Edital PROEXT 2014 e com reajuste para 2015
VALOR APROVADO

CENTRO

CUSTEIO

CAPITAL

VALOR APROVADO COM REAJUSTE
BOLSA

CUSTEIO

CAPITAL

(10%)

(50%)

BOLSA

CCHLA

R$ 172.301,60

R$ 172.301,60 R$ 129.984,50

R$ 143.643,33

R$ 81.314,23

R$ 128.414,17

CT

R$ 136.713,50

R$ 162.628,46 R$ 218.400,00

R$ 101.202,15

R$ 41.525,00

R$ 218.400,00

EAJ

R$ 190.225,30

R$ 83.050,00 R$ 114.000,00

R$ 159.802,77

R$ 158.043,40

R$ 104.400,00

CCS

R$ 153.167,00

R$ 316.086,80 R$ 30.800,00

R$ 134.770,30

R$ 56.850,00

R$ 30.800,00

CCET

R$ 30.977,30

R$ 113.700,00 R$ 48.800,00

R$ 22.999,57

R$

6.179,94

R$ 48.800,00

PROEX

R$ 195.623,63

R$ 12.359,88 R$ 158.986,00

R$ 160.162,67

R$ 34.047,83

R$ 158.986,00

TOTAL

R$ 879.008,33

R$ 68.095,65

R$ 700.970,50 R$ 722.580,78

R$ 377.960,40

R$ 689.800,17

Fonte: PROPLAN, 2015.

Os recursos para atender as ações de extensão aprovadas no edital PROEXT/MEC/SESU –
2014, para execução em 2015, também foram descentralizados para os Centros Acadêmicos ou
Unidades Acadêmicas Especializadas de lotação dos seus respectivos coordenadores, os quais foram
executados sob demanda do coordenador da ação, conforme Quadro 15.
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QUADRO 15 – Edital PROEXT - Descentralização por Centro Acadêmicos e Unidades Acadêmicas
Especializadas
CENTRO

CONCEDIDO

FINANCIAMENTO
EXECUTADO

SALDO

CCHLA

R$

223.387,23

R$

156.205,30

R$

67.181,93

CT

R$

142.727,15

R$

116.423,69

R$

26.303,46

EAJ

R$

368.696,17

R$

364.411,77

R$

4.284,40

CCS

R$

191.620,30

R$

150.442,29

R$

41.178,01

CCET

R$

29.179,51

R$

7.651,48

R$

21.528,03

PROEX

R$

194.210,49

R$

166.628,56

R$

29.450,13

TOTAL

R$

1.149.820,85

R$

961.763,09

R$

189.925,96

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 ao edital
supracitado foi distribuído para 6 (seis) Centros Acadêmicos e ou Unidades Acadêmicas
Especializadas, onde a Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ, se destacou como a unidade que mais
recebeu recursos e também que mais executou (98,72%). Em geral, foram executados 84,08% de todo
orçamento ajustado e repassado pelo referido edital. Vale ressaltar, que somando-se ao total concedido
para custeio e capital, o valor de R$ 689.800,17, destinado a auxílio a estudante (bolsas), o percentual
total executado alcançou 95,23% do orçamento disponibilizado.
Apesar das dificuldades, esse ano os programas e projetos aprovados no edital PROEXT
conseguiram um maior percentual de execução de seu orçamento em relação (37,24% em 2014 e
84,08% em 2015), isto é um dado importante, pois a execução de um orçamento público é um tanto
complexo e burocrático, 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 e afinidade do coordenador com o sistema SIPAC entre
outras dificuldades.
Em geral, a Pró-Reitoria de Extensão recebeu menos recursos orçamentários em 2015,
devido ao corte orçamentário do governo federal; ao menor número de ações aprovadas pelo edital
PROEXT/MEC/SESU; a redução no valor do repasse da ação 8282 - Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais – REUNI, bem como na diminuição dos valores transferidos pela FUNPEC.
Por fim, considera-se que os recursos orçamentários para as ações de extensão universitária
não estão acompanhando o desenvolvimento das suas atividades administrativas e acadêmicas que
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continuam em processo de expansão nesta universidade, haja vista a expansão do número de ações de
extensão nas suas seis modalidades, com financiamento e sem financiamento, bem como as inúmeras
demandas da sociedade para a extensão universitária.

