
EDITAL UFRN / PROEX Nº 008/2019 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA APOIO AOS GRUPOS CONSOLIDADOS DE ARTE E 

CULTURA DA UFRN, COM EXERCÍCIO PARA O ANO DE 2020. 

1. INTRODUÇÃO: 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, por meio da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), utilizando-se de recursos do Fundo de Apoio à Extensão - FAEX, torna pública as 

condições para a submissão de propostas ao presente Edital, aberta à participação da comunida-

de universitária desta instituição. São princípios da extensão universitária: a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão; a interação dialógica; a interdisciplinaridade e a interprofissi-

onalidade e o impacto na formação do estudante e nas transformações sociais. O presente Edital 

se destina a apoiar propostas de ações de extensão a serem executadas pelos Grupos Artísticos 

da UFRN, no exercício de 2020, nas seguintes categorias: Grupos Consolidados de Arte e Cultu-

ra (GCAC). 

2. DEFINIÇÕES: 

São definições importantes neste Edital:  

- O conceito de Extensão Universitária, definido no Art. 1º da Resolução nº. 

0077/2017 – CONSEPE, o qual estabelece que: 

“A Extensão Universitária é o 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, a partir de um diálogo que envolva os diferentes saberes (das ci-

ências, das tecnologias, das artes, das humanidades e da tradição), permitindo novas criações, 

socializações e mudanças recíprocas, com o envolvimento e inserção de alunos, professores e 

técnicos administrativos em experiências reais junto a diferentes grupos e populações que 

com elas interagem”. 
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- O conceito de Grupo Consolidado, estabelecido na Resolução nº 077/2017 e especi-

ficado na Portaria n.º 2.576/17-R, de 28 de novembro de 2017, o qual preconiza que: 

“Os grupos consolidados de arte e cultura constituem projetos ou programas de exten-

são universitária formados por docentes, técnicos administrativos, discentes e participantes ex-

ternos para o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais de forma continuada”.  

§1º São condições indispensáveis ao grupo consolidado de arte e cultura:  

I. apresentação de um histórico de atividades regulares ininterruptas ao longo dos cinco 

anos imediatamente anteriores à postulação, devidamente registrado como produção 

acadêmica do coordenador do grupo no currículo Lattes do CNPq;  

II. registro no SIGAA, juntamente com apresentação de documentação comprobatória 

referente aos cinco anos de atuação ininterrupta; 

III.  apresentar projeto de relevância institucional reconhecida pelas instâncias colegiadas 

das unidades acadêmicas, Núcleo de Arte e Cultura e Conselho Gestor da Política 

Cultural da UFRN;  

IV. comprovar a existência de condições básicas de funcionamento, asseguradas pela uni-

dade acadêmica de vinculação, explicitadas no projeto acadêmico;  

V. aprovação institucional dos relatórios anuais de todas as ações de extensão cadastra-

das no SIGAA;  

VI.  apresentação de um plano de trabalho anual no ato de renovação no SIGAA que ex-

plicite metas e programação de atividades, bem como demonstre inovação de sua pro-

dução acadêmica e artística;  

VII. em caso de não cumprimento das condições acima, o grupo perderá a condição de 

consolidado, mas poderá pleitear novamente seu reconhecimento após o prazo de cin-

co anos atendendo aos critérios definidos neste artigo. 

3. ÁREA TEMÁTICA DA EXTENSÃO: 

As propostas devem estar enquadradas na área temática cultura. 

4. CRONOGRAMA: 

Quadro 1: Cronograma de eventos do Edital 

EVENTO DATA



5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

5.1. Serão concedidos apoio financeiro e quotas de bolsas de extensão para a realização dos 

projetos de extensão durante o exercício 2020, de acordo com as demandas dos grupos, e a 

depender de disponibilidade de recursos orçamentários, conforme disposto do Quadro 02.  

Quadro 02: Recursos financeiros 

5.2 Os recursos orçamentários disponibilizados neste edital, conforme Quadro 2, depende-

rão de disponibilidade orçamentária no exercício de 2020 para sua distribuição total ou 

parcial. 

3.O valor máximo destinado a cada proposta de Grupo Consolidado será de R$ 5.850,00 

(cinco mil oitocentos e cinquenta reais);  

Lançamento do Edital 11/11/2019

Início de submissão das propostas de projetos 11/11/2019

Final da submissão de propostas 30/01/2020

Prazo para aprovação dos departamentos Até 04/02/2020

Publicação do resultado parcial 20/02/2020

Pedidos de reconsideração dos resultados Até 27/02/2020

Publicação do resultado final 28/02/2020

Início das ações Março/2020

Prazo final para a execução das ações 31/12/2020

ORIGEM DOS 

RECURSOS

OBJETIVOS TOTAL DE RECURSOS QUOTA DE BOLSAS

Fundo Acadêmico 

Extensão (FAEX)

Projetos R$ 100.000,00 -

Bolsas 

Acadêmicas de 

Extensão e FAEX

Projetos R$ 896.000,00 224

Bolsas destinadas 

a alunos do 

Ensino Técnico

Projetos R$ 140.000,00 35



4. Para as Bolsas Acadêmicas de Extensão e FAEX, somente discentes ativos de cursos 

de graduação da UFRN e com adesão ao Cadastro Único (prioritariamente alunos em 

vulnerabilidade socioeconômica) poderão ser bolsistas e a concessão de bolsas deverá 

atender às diretrizes da 249/2018-CONSEPE, de 20 de dezembro de 2018. 

5. Para as Bolsas destinadas a alunos do Ensino Técnico, somente discentes ativos dos 

cursos de ensino técnico da UFRN e com adesão ao Cadastro Único (prioritariamente 

alunos em vulnerabilidade socioeconômica) poderão ser bolsistas. 

6. A vigência das bolsas de extensão deverá corresponder ao período de execução do projeto, 

porém, com implantação somente a partir do início do ano letivo de 2020 (março a dezem-

bro). 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

Somente poderão pleitear os recursos previstos neste Edital as ações de extensão desenvol-

vidas por grupos que preencham os requisitos estabelecidos no Item 2 deste Edital. 

7. INSCRIÇÃO DA PROPOSTA: 

7.1. A submissão da proposta deverá ser feita exclusivamente por meio de formulário dispo-

nível no SIGAA (www.sigaa.ufrn.br), menu “Extensão”, sub-menu “Submissões de Propos-

tas”, “Submeter Proposta”, “Submeter nova Proposta”, “Projeto”; 

7.2. Ao submeter a proposta, o coordenador deverá anexar no SIGAA os documentos com-

probatórios de que o grupo atende às condições previstas pela Portaria n.º 2.576/17-R e 

mencionadas no item 2 deste edital. 

7.3. Somente serão avaliadas as propostas que tiverem sido submetidas até o prazo final para 

submissão e que tiverem optado pelo financiamento interno, com a indicação do presente 

Edital para a origem dos recursos; 

7.4.É imprescindível o preenchimento de todos os campos do formulário, de forma a oferecer 

aos membros da Comissão de Extensão ou ao parecerista Ad Hoc, a maior quantidade de 

elementos para melhor avaliação de cada proposta; 

7.5.É imprescindível o preenchimento de todos os campos do formulário. Não serão aceitas 

propostas após o prazo de submissão indicado neste Edital; 
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7.6.A Pró-Reitoria de Extensão não se responsabilizará por propostas não recebidas, em de-

corrência de eventuais problemas técnicos e/ou conexão com a internet, bem como congestio-

namento do SIGAA; assim, não serão consideradas entregas de propostas em prazo posterior 

ao estabelecido neste Edital; 

7.7.Discriminar detalhadamente público alvo externo; 

7.8.Os resultados esperados devem estar dimensionados de acordo com o público alvo e os 

objetivos da proposta. 

7.9.Cada proponente deverá escolher pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) listados no Quadro 03, devendo a escolha ser feita daqueles objetivos 

que mais se aproximem com os objetivos da proposta. 

Quadro 03: Lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

ODS 1 Erradicação da Pobreza

ODS 2 Fome Zero

ODS 3 Boa Saúde e Bem-Estar

ODS 4 Educação de Qualidade

ODS 5 Igualdade de Gênero

ODS 6 Água Limpa e Saneamento

ODS 7 Energia Acessível e Limpa

ODS 8 Emprego Digno e Crescimento Econômico

ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura

ODS 10 Redução das Desigualdades

ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis

ODS 12 Consumo e Produção Responsáveis

ODS 13 Combate às Alterações Climáticas

ODS 14 Vida Debaixo D’água

ODS 15 Vida Sobre a Terra

ODS 16 Paz, Justiças e Instituições Fortes

ODS 17 Parcerias em Prol das Metas



7.10.As propostas aprovadas neste Edital devem ter vigência a partir de março do ano letivo de 

2020, finalizando no prazo máximo de 31/12/2020. 

8. ITENS FINANCIÁVEIS: 

8.1.Diárias e Passagens; Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica; Material de Consumo; 

8.2.Todos os itens financiados deverão ser essenciais à execução do projeto e executados se-

gundo as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – SIPAC; 

8.3.Deve ser informado na submissão da proposta a ocorrência de outras fontes de financia-

mento para a operacionalização das atividades propostas, inclusive quotas de bolsas; 

8.4.É vedado uso de recursos provenientes deste Edital para financiar itens como coquetéis, 

festas e afins. 

9. ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS: 

9.1.A avaliação das propostas obedecerá aos Art. 3º e 4º da Portaria nº 2.576/17-R; 

9.2 As propostas que forem aprovadas pela respectiva Unidade Acadêmica serão encaminhadas 

pela PROEX para a Comissão de Extensão ou avaliadores ad hoc indicados pela PROEX. Os 

membros da referida comissão serão mestres ou doutores que atuem nas áreas de Arte e Cultu-

ra, que não possuam vínculos diretos com as propostas avaliadas, podendo ser de outras Insti-

tuições Federais de Ensino Superior; 

3. A avaliação será feita considerando-se os seguintes aspectos qualitativos/acadêmicos de 

caráter eliminatório: 

3.1. Atendimento às resoluções de extensão da UFRN e às especificações deste Edital; 

3.2. Qualidade acadêmico-artístico-cultural da proposta; 

3.3. Integração entre extensão, ensino e pesquisa; 

3.4. Participação de discentes, docentes, servidores técnicos e de pessoas externas à UFRN; 

3.5. Relação das ações do Projeto com as atividades acadêmicas, científico-culturais (ACC) 

dos Cursos da UFRN; 

5. Interação com comunidades e fomento ao desenvolvimento social, considerando a cons-

tituição de interfaces artístico-educacionais com escolas, grupos e movimentos culturais; 

6. Desenvolvimento de processos criativos e de formação artística continuados; 

7. Análise da relação entre custos e resultados do projeto; 

9.3.8. Capacidade de articulação com projetos de extensão em desenvolvimento na UFRN, 



promovendo a interação destes com a área artístico-cultural; 

9. Disponibilidade para participar de Programas e/ou Projetos institucionais, estratégicos 

para o desenvolvimento da Política de Cultura da UFRN, conforme Resolução CONSE-

PE nº 125/2016. No caso de Grupos que pleiteiam renovação, este critério tomará por 

base as participações em ações culturais citadas no Edital do ano anterior a este. 

10. A pontuação de cada proposta será obtida por meio do somatório das notas atribuídas 

pela comissão a cada critério, disposto no Quadro 3. 

Quadro 3 – Itens e pontuação para análise das propostas 

4. Será desclassificada a proposta que não atenda as exigências deste Edital e da Portaria 

nº 2.576/17-R. 

10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

1 Natureza acadêmica: previsão nos projetos pedagógicos dos cursos envolvidos. 2,0

2 Caracterização e justificativa da proposta, em relação aos objetivos pretendidos. 1,0

3 Clareza de objetivos e metas. 1,0

4 Adequação e qualidade da metodologia em relação aos objetivos pretendidos. 1,0

5

Caracterização do público-alvo: incentivo a grupos em vulnerabilidade e/ou 
residentes no interior do estado (interiorização). Caracterizar e quantificar. 

1,0

6 Apresentar declarações de parceiros externo e interno (departamentos, 
coordenações ou projetos).

1,0

7 Viabilidade do cronograma de execução. 0,5

8
Acompanhamento e avaliação bem definidos na ação. 0,5

9 Adequação entre a proposta e os processos de trabalho: multiprofissionalidade, 
interdisciplinaridade e diversidade de instituições e/ou cursos envolvidos. 1,0

10 Impactos/resultados esperados (produtos, patentes, etc.) 1,0



10.3. A execução orçamentária das propostas aprovadas com recursos financeiros será reali-

zada segundo as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Patrimônio, Administra-

ção e Contratos – SIPAC (www.sipac.ufrn.br); 

10.4. A submissão da proposta poderá ser finalizada sem a indicação deste número de cadas-

tro do item no SIPAC; 

10.5. Quando necessário, após a aprovação das propostas será exigido do coordenador a rea-

dequação de quantidade e valor financeiro dos itens objetos de apoio financeiro; 

10.6. A implantação das bolsas deverá ocorrer entre os dias 01 e 05 do mês, para fazer jus ao 

pagamento do mês respectivo. 

10.7. Os coordenadores devem iniciar a execução orçamentária até o dia 01/06/2020 e 

realizar o cadastramento dos bolsistas até 01/04/2020, sob pena de redistribuição dos 

recursos/bolsas para programas/projetos que não receberam financiamento, de acor-

do com a ordem de classificação do Edital. 

10.8. Não haverá pagamento, aos bolsistas, de fração anterior a esse cadastramento; 

10.9. A coordenação de cada proposta terá como prazo limite o dia 09/10/2020 para 

executar os recursos financeiros concedidos por este Edital. 

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Cabem à PROEX e ao NAC, considerando o que preconiza a Portaria n° 2.576/17-R, ava-

liarem o funcionamento e o desempenho dos Grupos aprovados, com base no relatório 

parcial e final, via SIGAA, não isentando estes setores de promoverem avaliações perió-

dicas e presenciais junto aos Grupos aprovados no presente Edital, buscando ainda con-

tribuição do Conselho Gestor da Política Cultural da UFRN, se necessário. 

12. CONTRAPARTIDAS: 

Os Grupos aprovados com recurso deverão atender à solicitação de instâncias universitá-

rias oficiais (Reitoria, Pró-Reitorias, Unidades, Departamentos e Coordenações) para 

apresentações em solenidades e/ou eventos da UFRN, em seus campi e/ou em comunida-

des externas. 

1. São obrigatórias 02 (duas) apresentações por semestre em eventos da UFRN, por 

de inscrição ou convite, e o mínimo de 02 (duas) ações anuais em âmbito externo 

à Universidade, conforme o art. 8º da Portaria n° 2.576/17-R e uma apresenta-

ção em cada campi da UFRN fora da região metropolitana de Natal/RN a partir 
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de cronograma estabelecido com os grupos consolidados, as direções dos campi e 

a PROEX em questão e condições estruturais/técnicas para apresentações de 

acordo com as especificidades dos respectivos grupos consolidados; 

2.  Todos os Grupos aprovados com recursos neste Edital devem participar da Progra-

mação Cultura SBPC e CIENTEC/2020 e de demais ações institucionais estratégicas 

para o desenvolvimento do Plano Cultural da UFRN, sempre que solicitado pela 

PROEX e NAC, de modo que o Grupo deverá justificar por escrito e encaminhar o 

documento à PROEX e ao NAC quando não for possível sua participação; 

3. A PROEX e o NAC devem ser sempre citados em quaisquer apresentações e/ou pu-

blicações oriundas das ações dos grupos aprovados neste Edital. No caso de publica-

ções, impressas e/ou online, devem constar os logotipos da UFRN, PROEX e NAC, 

assim como do Centro ou Unidade de vinculação do Grupo, de acordo com as tipolo-

gias oficiais da universidade; 

4.  As atividades deverão ser obrigatoriamente registradas no relatório parcial e final, 

ambos disponíveis no SIGAA; 

5.  É obrigação do grupo manter seu cadastro completo atualizado junto ao SIGAA e 

Departamento e/ou unidade a que pertence, de modo a favorecer a comunicação e a 

divulgação das atividades, entre outras; 

6.  É obrigação do grupo comparecer (pelo menos um de seus membros) às reuniões no 

NAC e/ou PROEX quando solicitado; 

7.  O descumprimento dos itens 12.1 e 12.2 implica na devolução de 50% (cinquenta 

por cento) dos recursos recebidos pelo grupo, salvo casos passíveis de justificativas 

plausíveis; 

12.8 O descumprimento do item 12.3 implicará em diminuição de pontuação referente a 

orçamento e quotas de bolsas pleiteadas pelo grupo ao concorrer nesta edição.  

13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1. O prazo para impugnação do presente Edital é de até dois dias úteis após a sua publi-

cação; 

2. Os casos omissos e não previstos neste Edital serão resolvidos, em primeira instân-

cia, pela Comissão de Extensão, e, em última instância, pelo CONSEPE, se for maté-

ria acadêmica, ou CONSAD, se for matéria administrativa; 



3. Eventuais dúvidas sobre o presente Edital devem ser direcionadas ao e-mail cultura-

emuseuproex@reitoria.ufrn.br ; 

4. Aqueles que forem contemplados com recursos pelo presente Edital comporão a lis-

tagem de avaliadores ad hoc da Pró-Reitoria de Extensão, para avaliação de propos-

tas em outros Editais; 

Natal, 08 de novembro de 2019. 

Prof. Aldo Aloisio Dantas da Silva  

Pró-Reitor de Extensão Universitária 

Anexo I 

Figura 1. Lista de Objetivos de Desenvolvimento sustentável. 
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