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O Planejamento da Pró-Reitoria de Extensão/PROEX – Gestão 2015 – 2019, está fundamentado no  Plano de 

Desenvolvimento Institucional/PDI 2010 – 2019 e no Plano de Gestão 2015 - 2019, no que diz respeito ao 
planejamento estratégico da Extensão Universitária. Para tanto, tomou como base os referidos documentos 
institucionais, considerando a importância da continuidade das ações e a complexidade da gestão acadêmica e 
administrativa das instituições públicas de ensino superior.  Nesta perspectiva, apresenta-se o Plano de Gestão da 
PROEX 2015 – 2019. 
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Os Eixos 
Programáticos e os 
Compromissos do 
Plano de Gestão 
2015 -2019.  

DESCRIÇÃO DA META ESTRATÉGIAS INDICADORES 

ETAPAS 
(DESCRIÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES – 

INÍCIO E 
TÉRMINO) 

OBJETIVOS 

PARCEIROS 
INTERNOS 

(envolvidos no 
planejamento) 
E EXTERNOS 

(envolvidos 
com a 

atividade) 
1 - Qualidade 
Acadêmica, 
Interiorização e 
Internacionalização  
 

META 1 –   Expansão e  
qualificação dos processos 
de submissão das ações de 
Extensão Universitária 
(programas, projetos, 
cursos, eventos, produtos e 
prestação de serviços), com 
o aumento do 
envolvimento de docentes, 
discentes e técnicos com 
vista a inovações.  

1- Apoiar e 
estimular o 
envolvimento dos 
docente, discentes 
e técnicos ativos na 
UFRN em ações 
extensionistas.  
(PDI - Meta 9)  

Nº de Estudantes 
Nº de Professores 
Nº de Técnicos 
Nº Programas 
Nº Projetos 
Nº Cursos 
Nº Eventos 
Nº Produtos 
Nº Prestação de 
Serviços 

1- Estimular a 
formação de grupos 
e de comissões para 
implementação de 
ações de extensão 
universitária nos 
centros 
acadêmicos, 
unidades 
acadêmicas 
especializadas e 
unidades 
suplementares.  
Jan. a Dez. 

Aumentar o 
número de ações de 
extensão, com a 
participação do 
universo de 
professores e 
estudantes ativos 
na UFRN,  com o 
envolvimento dos 
técnicos de nível 
superior.  

CAC 
CAE 
CACMM 
SAE 
ASSTEC 
 

2- Acompanhar as 
ações de extensão 
nas diversas 
modalidades 
(programas, 
projetos, cursos, 
eventos, produtos e 
prestação de 
serviços). 
Jan. a Dez. 
3- Oferecer suporte 
à comunidade 
acadêmica para 
todo o processo de 
registro (Submissão 
e relatório) das 
ações de extensão 
universitária  no 



SIGAA. 
Jan. a Dez. 
4- Publicar editais 
de apoio as ações 
de extensão, com 
recursos e bolsas. 
Jan. a Dez. 
5- Qualificar e 
agilizar a análise e 
o fluxo das ações 
extensionistas. 
Jan. a Dez. 

2- Mobilizar e 
sensibilizar a 
comunidade 
universitária, bem 
como fomentar 
ações de extensão, 
observando o 
critério da 
indisociabilidade 
ensino, pesquisa e 
extensão e o 
aumento das bolsas 
na UFRN.  (PDI -
Meta 10)  

Nº de reuniões do 
comitê integrado 
Nº de bolsas pagas 
Nº de cota de bolsas 
 

1- Apoiar e 
fomentar a 
submissão de ações 
integradas, por 
meio do 
lançamento de 
editais conjunto 
com as outras Pró-
Reitorias da UFRN. 
Jan. a Dez. 
  

Aumentar o 
número de ações de 
extensão integradas 
(ensino, pesquisa e 
extensão) 
efetivando o 
critério da 
indissociabilidade 
das atividades 
acadêmicas, 
promovendo uma 
formação 
acadêmica integral 

CAC 
CAE 
CACMM 
ASSTEC 
CAE 
 
 
 
 
PPG 
PROPESQ 
PROGRAD 
PROEX 
PROPLAN 
PROAE 

2- Cadastrar e 
acompanhar as 
bolsas de extensão 
(cotas e pagas). 
Jan. a Dez. 

Aumentar o 
número de cotas de 
bolsas de extensão. 

3- Consolidar a 
política de editais 
de ações 
acadêmicas 
integradas (projetos 
e eventos), projetos 
isolados e de 
grupos 
permanentes  

Nº de editais lançados 
 

1- Propor editais 
temáticos de 
cooperação entre 
unidades da 
instituição que 
favoreçam as 
temáticas sociais 
emergenciais. 
Jan. a Dez. 

Desenvolver ações 
de extensão 
integradas nas oito 
áreas temáticas e 
outras áreas 
emergenciais. 
com as pró-
reitorias 
acadêmicas 

CAC 
CAE 
CACMM 
ASSTEC 
CAE 
 
 
 
 



incentivando e 
possibilitando as 
práticas 
extensionistas 

2- Montar 
estratégias para 
estimular a 
participação em 
editais internos e 
externos de ações  
integradas. 
Jan. a Dez. 

visando à 
indissociabilidade 
entre o ensino, a 
pesquisa e a 
extensão. 

PPG 
PROPESQ 
PROGRAD 
PROEX 
PROPLAN 
PROAE 

4 -   Integração das 
ações acadêmicas 
junto com as Pró-
Reitorias de 
Graduação, de Pós-
Graduação, de 
Pesquisa, de 
Assuntos 
Estudantis e de 
Planejamento 
Coordenação 
Geral. 

Nº de ações 
integradas (ensino, 
pesquisa e extensão) 
Nº de reuniões 
integradas 
(PROPESQ, 
PROGRAD, PPG e 
PROEX) 

5-  Apoiar as 
iniciativas de 
criação de núcleos 
interdisciplinares 

Nº de núcleos criados 1- Realizar 
reuniões com 
interessados para 
criação de núcleos 
interdisciplinares. 
Jan. a Jul.  

Aumentar o 
número de núcleos 
integrados e 
interdisciplinares 
nas diversas áreas 
do conhecimento 

PROEX 
ASSTEC 
CAE 
 
UNIDADES 
ACADÊMICAS 

6 - Incentivar e 
apoiar a realização 
de eventos 
institucionais no 
campus central e 
nos campi do 
interior 

Nº de Oficinas 
Nº de Seminários 
Nº de Exposições 
Nº Mini-cursos 
Nº de Olimpíadas 
Nº Congressos 
Nº de Workshop 
Nº de Encontros 
Nº de Palestras 
Outros 

1- Estimular e 
subsidiar a 
realização de 
eventos para 
atender as 
demandas dos 
diversos segmentos 
sociais. 
Jan. a Jul. 

Atender às 
demandas da 
comunidade 
acadêmica e da 
sociedade 
norteriograndense 
por meio de 
eventos de 
extensão. 

PROEX 
CAC 
ACE 
 
UNIDADES 
ACADÊMICAS 

2- apoiar e 
promover 
encontros, 
seminários, 
oficinas, 
exposições e outras 
formas de 
divulgação 



acadêmico-
científica. 
Jan. a Jul. 
3- Assessorar e 
qualificar as 
iniciativas de 
realização de 
eventos, 
enfatizando a 
articulação com a 
formação dos 
graduandos e pós-
graduandos. 
Jan. a Dez. 
4- Orientar à 
comunidade quanto 
aos procedimentos 
necessários para o 
registro (Submissão 
e relatório) dos 
cursos e eventos  
no SIGAA. 
Jan. a Dez. 
5- Orientar os 
centros acadêmicos 
e as unidades 
especializadas 
quanto à celebração 
de convênios com 
instituições e/ou 
órgãos públicos  
e/ou privados, com 
ou sem fins 
lucrativos, bem 
como de termos de 
cooperação técnica 
para a execução de 
cursos e eventos de 
extensão. 
Jan. a Dez. 



7- Criar processos 
de qualificação 
para os professores 
recém-contratados 
na perspectiva da 
atuação 
extensionista, como 
também para 
atualização dos 
gestores, docentes 
e técnicos de nível 
superior ativos na 
UFRN.   

Nº de participantes 
 

1- Oferecer cursos 
de formação para 
os professores 
recém-contratados 
e interessados sobre 
os procedimentos 
teórico-
metodológicos para 
realização de ações 
de extensão 
universitária. 
Jan. a Dez. 

  

META 2 -   Estimular e 
apoiar o processo de 
inserção curricular das 
ações de extensão nos 
projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação. (PDI 
- META 11) 

1- Propor a 
aprovação junto 
aos conselhos 
superiores de 
norma, via 
resolução, 
conforme meta 
definida no PNE 
2014-2014, 
referente a 
extensão. 

Nº de normas 
aprovadas; 
Nº de PPC com a 
inserção curricular da 
extensão; 
Nº de componentes 
curriculares que 
contemplam a 
extensão; 
Nº de atividades 
conjunta com a 
PROGRAD; 
Nº de participação 
nos fóruns de 
coordenadores de 
cursos da UFRN.  

1- Acompanhar e 
participar da 
revisão dos 
Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos junto à 
PROGRAD. 
Jan. a Dez. 

Inserção curricular  
da extensão 
universitária,  no 
universo dos 
projetos 
pedagógicos dos 
cursos da UFRN, 
considerando a 
aprendizagem e 
intervenção na 
realidade social. 

PROEX  
CAE 
CAC 
CACMM 
ASSTEC 
PROGRAD 

2- Fomentar a 
criação de 
procedimentos 
normativos que 
concorram para a 
inserção curricular. 
Jan. a Dez. 
3-  Fomentar a 
criação de 
procedimentos 
normativos que 
concorram para a 
criação de 
componentes 
curriculares que 
contemplem a 
extensão 
universitária, 
considerando a 



aprendizagem e 
intervenção na 
realidade social. 
Jan. a Dez. 

2- Definir uma 
agenda de trabalho 
com a PROGRAD  

4-  Participar dos 
fóruns de 
coordenadores de 
curso.  
Jan. a Dez. 
5-  Identificar as 
atividades de 
extensão 
universitária nos 
projetos 
pedagógicos dos 
cursos. 
Jan. a dez. 

META 3 -  Ampliação da 
interiorização da extensão 
universitária na UFRN. 

1- Consolidar  a 
política de editais 
de ações 
acadêmicas 
integradas e de 
eventos, 
consolidando a 
política de 
interiorização. 

Nº de editais de apoio 
a ações no interior; 
Nº de programas 
realizados no interior; 
Nº de projetos 
realizados no interior 
Nº de cursos 
realizados no interior; 
Nº de eventos 
realizados no interior; 
Nº de produtos 
realizados no interior; 
Nº de prestação de 
serviços realizadas no 
interior. 
   
 

1- Propor editais 
temáticos de 
cooperação entre 
unidades da 
instituição que 
favoreçam a 
fixação de docentes 
nos campi do 
interior. 
Jan. a Jul. 

Aumentar o 
número de ações de 
extensão 
universitária 
desenvolvidas no 
interior do Estado 
do RN, 
contribuindo para a 
melhoria da 
qualidade de vida 
da população. 

PROEX 
ASSTEC 
CAE 
CAC 
CACMM 
CERES 

2- Aprimorar as 
políticas de 
incentivo á 
produção científica 
nos campi do 
interior com 
parcela específica 
nos editais. 

2- Incentivar e 
apoiar a realização 
de eventos 
institucionais nos 
campi do interior. 
Jan. a Dez. 



META 4 –  Apoiar 
iniciativas de 
reestruturação e 
revitalização dos Museus 
da UFRN.  

1- Mediar o 
desenvolvimento 
de uma política 
museológica da 
UFRN. 

Nº de Museus da 
UFRN em plena 
atuação; 
Nº de ações (projetos, 
cursos, eventos, 
outras) realizadas 
pelos Museus; 
Nº de reuniões do 
Conselho Gestor; 
Nº de reuniões 
conjunta com os 
Museus: 
Nº de editais de apoio 
a área museológica. 
 

1- Apoiar, 
acompanhar e 
definir as ações do 
Conselho  Gestor 
da Rede de Museus 
– RUMUS  
Jan. a Dez. 

Fortalecer a Rede 
Universitária de 
Museus – RUMUS, 
contribuindo para o 
seu pleno 
funcionamento 
como espaços de 
ensino-
aprendizagem, 
importantes para a 
formação 
acadêmica e 
patrimônio 
histórico cultural 
do RN. 

PROEX 
ASSTEC 
CAE 
CAC 
CACMM 
MUSEUS 

2- Diagnosticar o 
atual cenário de 
atuação dos museus 
universitários 

2-  Criar e aplicar 
instrumento de 
coleta de dados 
adequado aos 
museus 
universitários. 
Jan. a Dez. 

3- Coordenar o 
planejamento em 
conjunto com os 
Museus da UFRN 
para o 
desenvolvimento, 
exposições e 
divulgação  das 
suas ações. 

3- Elaborar 
relatórios 
sistemáticos a partir 
dos dados coletados 
e interpretados. 
Jan. a Dez. 

4- Desenvolver 
uma política de 
capacitação para  
os profissionais que 
atuam em museus 
em articulação com 
o sistema estadual 
de museus do RN e 
o IBRAM. 
 

4- Acompanhar e 
divulgar editais 
internos e externos 
de apoio a área 
museológica. 
Jan. a Dez. 
5- Articular e 
realizar seminários 
e reuniões para 
integração dos 
museus da UFRN, 
potencializando 
suas ações para o 
ensino, a pesquisa e 
a extensão. 
Jan. a Dez. 

META 5 – Proposição de  1- Apoiar, manter  Nº de ações (projetos, 1- Articular junto a Estabelecer e PROEX 



uma Política de Memória 
para UFRN. 
 

e valorizar a 
preservação 
o do patrimônio 
físico, cultural e 
documental da 
instituição. 

cursos, eventos, 
outras) voltadas para 
área de memória; 
Nº de editais de apoio 
a área de memória e 
documentação; 
Minuta de proposição 
da Política de 
memória da UFRN. 

PROGESP cursos 
formativos na área 
de arquivo e 
documentação. 
Jan. a Dez. 

definir diretrizes 
para a preservação 
e a valorização do 
patrimônio 
histórico material e 
imaterial da UFRN. 

ASSTEC 
CACMM 
CAC 
PROGESP 

2- Criar uma 
comissão de 
avaliação e 
proposição de 
políticas na área de 
memória na UFRN 

2- Pesquisar e 
divulgar editais 
internos e externos 
nas áreas de 
memória, 
restauração e 
arquivo com vista 
ao avanço dessas 
áreas na UFRN. 
Jan. a Dez. 

3- Desenvolver 
ações junto com as 
outras Pró-
Reitorias para 
definir as diretrizes 
para a área de 
documentação e 
arquivos da UFRN. 

3- Desenvolver 
ações que 
estimulem a 
realização de 
projetos voltados 
para preservação da 
memória da UFRN. 
Jan. a Dez. 

META 6 –Aprimorar a 
política cultural da UFRN, 
visando à integração entre 
os grupos artísticos-
culturais dos diversos 
Campi. 

1- Articular com as 
coordenações dos 
cursos de 
graduação do 
campus e dos 
campi, grupos e 
núcleos de 
pesquisas e 
extensão nas áreas 
de arte e cultura. 

Nº de grupos 
permanentes da 
UFRN; 
Nº de eventos de arte 
e cultura realizados; 
Nº de editais de apoio 
aos grupos artístico-
culturais; 
Nº de grupos de 
pesquisa e extensão 
na área de arte e 
cultura da UFRN; 
 
 

1- Desenvolver 
ações conjuntas 
com o NAC. 
Jan. a Dez. 

Ampliar e valorizar 
a produção 
artístico-cultural da 
UFRN em 
articulação com a 
sociedade 

PROEX 
CACMM 
CAC 
CAE 
NAC 
 

2- Dar 
continuidade as 
edições do 
Seminário de Arte 
e Cultura da 
UFRN. 

2- Coordenar as 
atividades da 
CIENTEC 
juntamente com o 
NAC. 



Jan. a Dez. 
3- Ampliar, 
organizar e 
divulgar o acervo 
artístico-cultural da 
UFRN. 

3- publicar edital 
de apoio a grupos 
artístico-culturais, 
com oferta de 
bolsas e recursos 
financeiros. 
Jan. a Dez. 

2 – Gestão  Eficiente, 
Participativa e 
Transparente – pág. 

META 7 -  Acompanhar,  
monitorar e avaliar 
sistematicamente as ações 
extensionistas.  

1- Organizar e 
divulgar os 
resultados 
qualitativos e 
quantitativos das 
ações de extensão 
da UFRN. 

Nº de ações 
acompanhadas e 
monitoradas; 
Nº de ações avaliadas; 
 

1- Definir uma 
rotina e fluxo de 
trabalho com os 
setores da PROEX. 
Jan. a Dez. 

Efetivar um 
processo de 
avaliação contínuo 
das ações 
extensionista, 
capaz de identificar 
os pontos fortes e 
fracos da ação no 
decorrer da pratica 
extensionista. 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 

2- Sistematizar o 
processo de 
avaliação das ações 
de extensão. 

2- Sistematizar a 
estatística mensal e 
anual da produção 
da extensão na 
UFRN registrada 
no SIGAA. 
Jan. a Dez. 
3 - Criar um banco 
de parecerista ad 
hoc e de 
coordenadores de 
ações de extensão 
financiadas ou não. 
Jan. a Dez. 

META 8 – Melhorar o 
registro das informações da 
PROEX, com o aumento 
da confiabilidade dos 
dados, maior facilidade e 
uniformidade na extração e 
inserção dos dados e 
geração de relatórios mais 
consistentes 
 

1- Dialogar com a 
SINFO sobre o 
funcionamento  do 
SIGAA e a 
extração precisa 
dos dados  sobre a 
extensão na UFRN 

Nº de ações 
registradas; 
Nº de relatórios com 
dados consistentes. 

1-  Aprimorar o 
processo de 
informatização das 
ações de extensão 
na UFRN. 
Jan. a Dez. 

Elaborar relatórios 
qualitativos e 
quantitativos das 
ações de extensão 
com dados 
coerentes com a 
realidade e mais 
consistentes. 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
SINFO 



META 9 – Realizar 
diagnóstico da  estrutura 
organizacional da PROEX 
e rever as atribuições de 
cada setor, assim como os 
pontos de confluência dos 
mesmos. 

1- Sugerir a criação 
de novos setores 
para atender as 
demandas da 
Extensão 
universitária 

Nº de setores criados; 
Nº de reuniões de 
planejamento com a 
equipe; 
Nº de organograma 
elaborado; 
Nº de processos 
setoriais. 
 

1- Elaboração do 
novo organograma 
da PROEX, para 
aprovação pelas 
instâncias 
superiores. 
Jun. a Ago. 

Atender as metas 
do PDI, da Política 
de extensão e do 
Plano de Gestão 
2015 - 2019, 
administrando a 
Extensão para o 
cumprimento das 
suas atribuições e 
contribuição para o 
desenvolvimento 
institucional.  

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 

2- Definição dos 
processos de 
trabalho de cada 
setor. 
Jan. a Dez. 

2- Cronograma de 
reuniões mensais 
de 
acompanhamento e 
planejamento das 
ações 
desenvolvidas 
pelos setores da 
PROEX. 

3- Estabelecimento 
das novas 
atribuições e 
competências dos 
setores da PROEX. 
Jun. a Ago. 
4- Elaboração das 
metas e dos 
planejamentos 
setoriais e anual da 
PROEX. 
Jul. a Set.  

META 10 - Desenvolver  
uma política de 
comunicação, com vistas a 
aumentar a eficiência e 
eficácia da comunicação 
interna e externa, 
aperfeiçoar a divulgação 
dos conhecimentos 
produzidos e das atividades 
realizadas e propiciar 
maior transparência à 
sociedade. 

1- Dar 
continuidade as 
edições anuais do 
Semanário de 
Extensão 
Universitária da 
UFRN 

Nº de seminário 
realizado; 
Nº de participantes do 
seminário; 
Nº de produtos do 
seminário publicados. 
  

1- Formar uma 
comissão para 
organização do 
Seminário de 
Extensão 
Universitária da 
UFRN. 
Jan. a Dez. 

Melhorar a 
comunicação da 
PROEX com a 
comunidade 
universitária e a 
sociedade em geral. 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
AGECOM 

2- Sensibilizar os 
coordenadores de 
ações extensionista 
para participarem 
do Seminário. 
Jan. a Dez. 
3- Organizar 
produtos científicos 



dos resultados do 
Seminário (livro, 
anais, relatórios, 
artigos, outros). 
Jan. a Dez. 

2- Aprimorar 
continuamente o 
site da PROEX e o 
diálogo com a 
comunidade 
acadêmica e a 
sociedade em geral 

Nº de ações de 
extensão divulgados 
no site da PROEX; 
Nº de informações 
prestadas via site da 
PROEX; 
Nº de informações 
encaminhadas aos 
setores da PROEX e 
outros; 
Nº de reclamações 
efetivadas; 
 

1- Selecionar e 
acompanhar 
sistematicamente 
os conteúdos das 
materias postadas e 
divulgadas no site 
da PROEX. 
Jan. a Dez. 
2- Definir os 
formatos e as 
imagens das ações 
de extensão 
universitária no 
status em execução 
e concluídas  para 
divulgação no site 
da PROEX. 
Jan. a Dez. 
3- Estabelecer o 
quantitativo mensal 
de ações de 
extensão do ano 
corrente para 
divulgação no site 
da PROEX. 
Jan. a Jul. 
4- Prestar as 
informações 
solicitadas via site 
da PROEX e 
presencial de forma 
eficiente e eficaz, 
atendendo as 
demandas dos 
usuários.  



Jan. a Dez. 
5- Encaminhar aos 
setores 
competentes  as 
demandas dos 
usuários para 
fornecer as 
respectivas  
informações. 
Jan. a Dez. 

3-  Reativar e 
definir uma política 
para a Revista 
Extensão e 
Sociedade da 
PROEX  

Nº de edições 
publicadas da 
Revista;  
Nº de parecerista ad 
hoc. 

1- Publicar 
mensalmente uma 
edição da Revisa 
Extensão e 
Sociedade da 
PROEX/UFRN. 
Jan. a Dez. 
2- Formar o 
Conselho Editorial 
da Revista 
Extensão e 
Sociedade. 
Jan. a Jul. 
3- Criar um banco 
de parecerista ad 
hoc. 
Jan. a Dez. 

META 11 – Desenvolver 
um programa de 
qualificação dos servidores 
da PROEX 

1- Criar um critério 
de promoção e 
satisfação pessoal e 
profissional dos 
servidores da 
PROEX  

Nº de servidores em 
curso formal 
afastados ou não 
(graduação e pós-
graduação – mestrado 
e doutorado); 
Nº de servidores em 
curso informal .  

1- Articular com a 
PROGESP a oferta 
de cursos de 
qualificação que 
atendam as 
necessidades da 
PROEX. 
Jan. a Jul. 

Formar uma equipe 
qualificada para o 
desempenho das 
suas funções 
públicas e 
atividades voltadas 
para as atribuições 
e competências da 
PROEX 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
 

2- Incentivar os 
servidores a 
qualificação formal 
e informal, com 



vista a competência 
profissional no 
exercício da função 
pública. 
Jan. a dez. 

META 12 - Dinamizar o 
funcionamento da 
Comissão de Extensão.  

1- Definição do 
calendário de 
reuniões ordinárias 
e extraordinárias do 
comitê de extensão. 

Nº de membros 
atuantes; 
Nº de unidades 
acadêmicas 
representadas; 
Nº de reuniões 
mensais; 
Nº de ações avaliadas 
pela comissão de 
extensão. 

1- Compor uma 
Comissão de 
Extensão com a 
representação do 
universo das 
unidades 
acadêmicas. 
Jan. a dez. 

Formar uma 
Comissão de 
Extensão motivada 
e comprometida 
com a Extensão 
Universitária da 
UFRN 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
 

2- Convocar os 
membros da 
comissão para 
participarem das 
reuniões ordinárias 
e extraordinárias. 
Jan. a dez. 
3-  Solicitar aos 
membros da 
comissão contribuir 
com a PROEX na 
avaliação das ações 
de extensão. 
Jan. a Dez. 
4-  Solicitar aos 
membros da 
comissão contribuir 
com a PROEX 
junto aos docentes, 
estudantes e 
técnicos nas 
unidades 
acadêmicas na 
divulgação, 
orientação e 
estímulo para 
participação nas 



ações de extensão. 
Jan. a Dez. 
5-  Solicitar aos 
membros da 
comissão de 
extensão divulgar 
os editais de apoio 
as ações de 
extensão internos e 
externos no âmbito 
da UFRN. 
Jan. a Dez. 

META 13 – Reforçar a 
política editorial, difundir e 
divulgar os produtos 
científicos da UFRN 

1- Incremento da 
transferência de 
conhecimento 
produzido na 
UFRN para a 
sociedade, 
promovendo maior 
visibilidade da sua 
produção científica.  

Nº de ações não 
cadastradas; 
Nº de produtos 
interdisciplinar; 
Nº de produtos 
publicados e 
divulgados. 

1- Identificar as 
ações de extensão 
não cadastradas no 
SIGAA. 
Jan. a Dez. 

Dar maior 
visibilidade a 
produção científica 
da UFRN 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
AGECOM 
EDUFRN 

  

2- Pesquisar e 
divulgar a produção 
do conhecimento 
interdisciplinar da 
UFRN. 
Jan. a Dez. 
3- Articular um 
processo de 
divulgação das 
ações 
extensionistas que 
envolva os meios 
de comunicação da 
UFRN. 
Jan. a Dez. 
4- Definir uma 
agenda de 
divulgação das 
ações 
extensionistas na 
UFRN e na 
sociedade. 
Jan. a Dez. 



META 14 - Envidar 
esforços com vistas a 
consolidar uma política de 
sustentabilidade na gestão 
pública, em aspectos como 
redução do consumo de 
energia e água, gestão 
adequado de resíduos e uso 
racional de bens públicos. 

1- Aderir e 
implementar a A3P 
( Agenda ambiental 
da Administração 
Pública).  

Nº de reuniões 
realizadas. 

1- Realizar 
reuniões e oficinas 
internas (setoriais) 
de conscientização 
sobre o uso 
racional de bens e 
materiais de 
consumo. 
Jan. a Dez. 

Conscientizar a 
comunidade interna 
e externa sobre a 
importância da 
sustentabilidade do 
serviço público e 
combate aos 
desperdícios.. 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM. 
 

 META 15 – Aprimorar os 
processos de distribuição 
orçamentária e financeira  
do Fundo de Apoio a 
Extensão – FAEX e dos 
recurso da PROEX 

1- Definir critérios 
para facilitar o uso 
adequado dos 
recursos 
financeiros pelos 
coordenadores de 
ações de extensão 
financiadas. 

Nº de ações com 
apoio financeiro; 
Nº de ações com 
recursos financeiros 
executados 
totalmente; 
Nº de ações com 
recursos financeiros 
não executados; 
Nº de coordenadores 
acompanhados pela 
PROEX. 

1- Trabalhar em 
parceria com a 
PROPLAN, DCF e 
FUNPEC, 
observando as 
normas dos órgãos 
de controle de 
recursos públicos. 
Jan. a Dez. 

Executar em sua 
totalidade os 
recursos 
financeiros 
distribuídos para 
apoio as ações de 
extensão. 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
DCF 
FUNPEC 
PROPLAN 
SINFO 2- Instituir sistema 

de monitoramento e 
análise da execução 
financeira das 
ações de extensão. 
Jan. a Dez. 
3-  Apoiar e 
orientar os 
coordenadores de 
ações 
extensionistas na 
execução dos 
recursos 
financeiros. 
Jan. a Dez. 

META  16 -  Apoiar e 
estimular a participação e a 
convivência da 
Universidade com as 
comunidades, os 
movimentos sociais, as 
organizações produtivas e 

1- Promover ações 
em parceria com 
diversos órgãos 
governamentais, 
não-
governamentais e 
movimentos sociais 

Nº de projetos em 
parceria com  
movimentos sociais, 
organizações 
produtivas e 
instituições públicas; 
Nº eventos de 

1- Apoiar e 
articular a 
comunidade 
acadêmica na 
elaboração e 
execução de 
projetos sociais. 

Ampliar o diálogo 
da universidade 
com os 
movimentos 
sociais, 
organizações 
produtivas e 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
 



as instituições públicas, 
com vista ao 
desenvolvimento 
socioeconômico e cultural 
do RN. 

para debater o 
fortalecimento ou 
criação de políticas 
públicas para o RN. 
 

  

interesse da 
sociedade; 
Nº de parcerias 
interinstitucionais. 

Jan. a Dez. instituições 
públicas, com vista 
a implementação 
de políticas 
públicas voltadas 
para o 
desenvolvimento 
RN. 

2- Realizar eventos 
para discutir temas 
de interesse da 
sociedade 
norteriograndense. 
Jan. a Dez. 

2- Incentivar a 
articulação do 
ensino e da 
pesquisa com as 
demandas sociais, 
buscando o 
comprometimento 
da  universidade 
com os diversos 
segmentos da 
sociedade. 

3- Definir as novas 
diretrizes para o 
CRUTAC. 
Jan. a Dez. 
4- Estimular as 
parcerias 
interinstitucionais, 
com vistas à 
ampliação e ao 
fortalecimento das 
atividades de 
extensão. 
Jan. a Dez. 

META 17 – Fortalecer o 
programa institucional de 
formação permanente de 
professores da rede de 
ensino básico no RN. 

1- Promover 
encontro com 
professores 
interessados em 
elaborar Programa 
para formação de 
professores da rede 
do ensino básico do 
RN 

Nº de cursos 
oferecidos de 
qualificação para 
professores da rede de 
ensino básico do RN. 

1- Mobilizar grupos 
de professores da 
UFRN para 
concorrer aos 
editais públicos na 
área de formação 
para professores do 
ensino básico. 
Jan. a Dez. 
2- Elaborar norma 
que oriente a 
sistematização, 
fluxo e o 
desenvolvimento 
dos cursos. 
Jan. a Dez. 
3- Aproximar o 
diálogo com a rede 
básica de ensino 



público do RN. 
Jan. a Dez. 

4 - Ciência, 
Tecnologia, Inovação  
e Desenvolvimento. 

META 18 - Apoiar a 
elaboração de novos 
projetos estratégicos e 
implementar aqueles 
previstos no Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional-PDI.  

1- Fomentar 
projetos de 
extensão que 
atenda aos 
interesses previstos 
no PDI. 

Nº de projetos 
estratégicos 
realizados; 
 

1- Propor e 
implementar ações 
para a educação 
inclusiva, respeito 
aos direitos 
humanos e 
sustentabilidade 
ambiental. 
Jan. a Dez. 

Atender as metas 
do PDI, da Política 
de extensão e do 
Plano de Gestão 
2015 - 2019, 
administrando a 
Extensão para o 
cumprimento das 
suas atribuições e 
contribuição para o 
desenvolvimento 
institucional. 

PROEX 
ASSTEC 
SAA 
CAE 
CAC 
CACMM 
 

2-  Propor o 
redimensionamento 
e reposicionamento 
de núcleos de 
estudos e espaços 
de ciências 
voltados à 
formação para 
educação ao longo 
da vida. 
Jan. a Dez. 
3-  Propor e apoiar 
projetos com foco 
no 
desenvolvimento e 
qualidade de vida 
das pessoas, com 
especial atenção ao 
envelhecimento. 
Jan. a Dez. 
4- Ampliar as 
atividades culturais, 
artísticas e 
esportivas nos 
campi da 
universidade, 
fortalecendo o 
desenvolvimento 
de ações que 



AEVV 

 

	  

envolvam a 
sociedade. 
Jan. a Dez. 

META 19 - Fortalecer a 
representação da UFRN 
nas comissões, conselhos e 
colegiados institucionais 
contribuindo com o 
acompanhamento e o 
desenvolvimento social. 

1- Realizar o 
levantamento das 
representações da 
PROEX/UFRN nos 
conselhos 
municipais, 
estaduais e 
federais. 

Nº de reuniões 
presentes; 
Nº de membros 
representantes; 
Nº de ações 
envolvidas. 

1- Promover 
encontros com os 
representantes da 
PROEX/UFRN. 
Jan. a Dez. 

Apoiar e avaliar a 
participação da 
UFRN nos  
conselhos 
municipais, 
estaduais e 
federais. 

 

META 20 -  Apoiar e 
Incentivar o registro de 
propriedade intelectual. 

     


