
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DIRETORIA DE APOIO À GESTÃO DA EXTENSÃO 

CHAMADA PROEX Nº 01/2020 

A Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão (DAGE) da Pró-Reitoria de Extensão torna pública a 

Chamada para seleção de trabalhos para a MOSTRA DE RESULTADOS E PRODUTOS 

EXTENSIONISTAS e para as RODAS DE CONVERSAS MEDIADAS que integram a 

programação da 19ª Jornada de Extensão da UFMG. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A Jornada de Extensão é um evento anual promovido pela PROEX/UFMG com o objetivo 

de possibilitar a troca de saberes e de experiências entre estudantes, docentes, técnico-

administrativos e comunidades; estimular o protagonismo estudantil e comunitário; dar 

boas-vindas aos novos bolsistas e voluntários extensionistas e; divulgar a extensão 

universitária dentro e fora da instituição. 

1.2. A 19ª edição da Jornada de Extensão da UFMG será realizada no dia 29 de abril de 2020, 

das 14h às 22h, no Campus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte.  

1.3. A programação completa da 19ª Jornada de Extensão encontra-se disponível no ANEXO I 

desta Chamada. 

1.4. O participante interessado poderá se inscrever na MOSTRA DE RESULTADOS E 

PRODUTOS EXTENSIONISTAS e nas RODAS DE CONVERSAS MEDIADAS. 

2. DO OBJETIVO 

2.1. Esta Chamada visa selecionar trabalhos para a MOSTRA DE RESULTADOS E 

PRODUTOS EXTENSIONISTAS e para as RODAS DE CONVERSAS MEDIADAS que 

integram a programação da 19ª Jornada de Extensão da UFMG, de acordo com as condições 

definidas a seguir. 

3. DA MOSTRA DE RESULTADOS E PRODUTOS EXTENSIONISTAS 

3.1. Esta Mostra propõe-se a possibilitar a apresentação de resultados e produtos provenientes 

das atividades de extensão (programa, projeto, curso, evento e prestação de serviço) da 

UFMG, em desenvolvimento ou concluídas, nos últimos dois anos (Consulte informações 

acerca dos resultados e produtos extensionistas em: 

<https://www2.ufmg.br/proex/Siex/SIEX/Concepcoes-de-Extensao>). 

https://www2.ufmg.br/proex/Siex/SIEX/Concepcoes-de-Extensao
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3.2. O resultado e/ou produto submetido a esta chamada deverá estar relacionado no registro da 

ação de extensão no Sistema de Informação da Extensão (SIEX), sendo critério eliminatório 

a ausência do resultado e/ou produto e o status ‘desatualizado’ do registro SIEX. 

3.3. A forma de apresentação do resultado ou produto é livre. A PROEX disponibilizará, para 

cada trabalho, uma mesa, três cadeiras, um porta-banner e um ponto de energia. Solicitações 

além dessa infraestrutura serão avaliadas e deverão ser feitas no próprio formulário de 

inscrição. 

3.4. Não há limite para inscrição de participantes do resultado e/ou produto da ação de extensão, 

entretanto a apresentação da atividade deverá ser realizada por até três participantes 

simultaneamente, podendo haver revezamento entre a equipe responsável. Sugere-se que 

representantes da comunidade ou grupo parceiro participem da apresentação.  

3.5. A Mostra será realizada no saguão do Centro de Atividades Didáticas I (CAD I), das 15h às 

19h. 

3.6. Os resultados e produtos apresentados no evento serão publicados em catálogo (com 

registro no ISBN) para divulgar a extensão da UFMG. 

3.7.  Será aceita apenas uma inscrição por atividade de extensão (programa, projeto, curso, 

evento e prestação de serviço). 

3.8. A inscrição será realizada pelo coordenador da atividade, por meio de formulário específico 

no seguinte link: https://questionarios.ufmg.br/index.php/696685?lang=pt-BR 

3.9. As inscrições deverão ser realizadas no período de 27 de Fevereiro a 23 de Março de 2020. 

3.10. O resultado das propostas aprovadas será publicado no site da PROEX no dia 07 de Abril 

de 2020, no link: https://www2.ufmg.br/proex/. 

3.11.  Datas Importantes: 

MOSTRA DE RESULTADOS E PRODUTOS DATAS 

Lançamento da chamada (site PROEX) 27 de Fevereiro de 2020 

Inscrições – preenchimento do formulário de 27 de Fevereiro a 23 de Março 

Divulgação do resultado da seleção (site PROEX) 07 de Abril de 2020 

 

https://questionarios.ufmg.br/index.php/696685?lang=pt-BR
https://www2.ufmg.br/proex/
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4. DAS RODAS DE CONVERSA 

4.1. Esta atividade tem como objetivo possibilitar maior troca de experiências e conhecimentos 

entre servidores docentes, técnico-administrativos, estudantes e comunidades, a partir das 

práticas desenvolvidas nas atividades de extensão. 

4.2. A inscrição será realizada pelo coordenador da atividade, que deverá informar quantas 

pessoas participarão dessa atividade, por meio de inscrição em formulário específico no 

seguinte link: https://questionarios.ufmg.br/index.php/133948?lang=pt-BR 

4.3. Será aceita apenas uma inscrição por atividade de extensão (programa, projeto, curso, 

evento e prestação de serviço). 

4.4. No momento do preenchimento do formulário o proponente deverá indicar dois temas que 

deseja participar. Poderá haver remanejamento das pessoas em relação aos temas em função 

do limite de três atividades por tema/sala. As salas serão divididas por temas (em forma de 

questões) relacionados às seguintes diretrizes da extensão: 

I) Como estimular/promover a interação dialógica, construtiva e transformadora, da 

comunidade acadêmica e os demais setores da sociedade?  

II) Como promover a troca e a construção de conhecimentos voltados para o 

aprimoramento das políticas públicas e desenvolvimento social?  

III) Como fomentar o protagonismo dos(as) estudantes?  

IV) Como fomentar a formação acadêmico-profissional-cidadã dos(as) estudantes?  

V) Como combinar a especialização e a visão holística na interação de modelos, conceitos 

e métodos oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento no enfrentamento dos 

problemas (não disciplinares) da sociedade?  

VI) Quais práticas e modos de fazer podem contribuir com a integração de projetos que 

lidam com as mesmas temáticas?  

VII) Como garantir a participação das atividades de extensão nos 10% do total da carga 

horária curricular do estudante de graduação?  

VIII) Como promover a produção de mudanças na própria instituição superior e nos 

demais setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem 

como por outras atividades acadêmicas e sociais? 

https://questionarios.ufmg.br/index.php/133948?lang=pt-BR
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IX) Como estabelecer o diálogo construtivo e transformador com os demais setores da 

sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade? 

X) Como promover iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de 

ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos 

humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em 

consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação 

inclusiva, acessibilidade, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena? 

4.5. Caso o número de propostas inscritas exceda a capacidade de salas disponíveis (três 

atividades por sala, sendo 30 atividades no total), a Câmara de Extensão definirá os critérios 

para a seleção e os selecionados serão informados por e-mail.  

4.6. As inscrições deverão ser realizadas no período de 27 de Fevereiro a 23 de Março. 

4.7. O resultado da seleção das atividades que participarão das Rodas de Conversa será 

publicado no site da PROEX no dia 07 de Abril. Link: https://www2.ufmg.br/proex/. 

4.8. A atividade será realizada nas salas de aula do CAD I das 16 às 18 horas. 

4.9. As Rodas de Conversa serão mediadas por docente ou técnico-administrativo da PROEX. 

4.10. Os resultados das discussões geradas nas Rodas de Conversa serão apresentados por um 

representante de cada sala em um debate que será realizado no auditório do CAD I às 

19h30. Esses resultados serão utilizados pela PROEX para elaboração de políticas para a 

extensão da universidade e poderão ser apresentados no 9º Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária (CBEU), na modalidade de Fórum, que ocorrerá em Julho de 2020 

na UFMG. 

4.11. Datas Importantes: 

RODAS DE CONVERSA DATAS 

Lançamento da chamada (site PROEX) 27 de Fevereiro de 2020 

Inscrições – preenchimento do formulário de 27 de Fevereiro a 23 de Março 

Divulgação das propostas selecionadas (site PROEX) 07 de Abril de 2020 

 

 

https://www2.ufmg.br/proex/
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5. DO CONTATO DA DAGE 

Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão 

 Prédio da Reitoria, 6° andar, Sala 6016 – Campus Pampulha 

Av. Antônio Carlos, 6.627 - Pampulha | CEP: 31270-901 | Belo Horizonte – MG 

E-mail: dage@proex.ufmg.br 

Telefones: (31) 3409-4062 | (31) 3409-3215 

Página no Facebook: https://www.facebook.com/extensaoufmg/ 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Os certificados de participação serão enviados por e-mail para todos os participantes. 

6.2. Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. 

 

Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 2020. 

 

Glaucinei Rodrigues Corrêa 

Diretor de Apoio à Gestão da Extensão 

 

Janice Henriques da Silva Amaral 

Pró-Reitora Adjunta de Extensão da UFMG 

 

Claudia Andrea Mayorga Borges 

Pró-Reitora de Extensão da UFMG  

mailto:dage@proex.ufmg.br
https://www.facebook.com/extensaoufmg/
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ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DA 19ª JORNADA DE EXTENSÃO 

T
A

R
D

E
 

13h30 CREDENCIAMENTO Assinatura na lista de presença. 

14h 
ABERTURA 

 (TRABALHOS DA TARDE) 
Reitoria e Pró-reitoria de Extensão. 

14h30 ATRAÇÃO CULTURAL  A ser definida pela Câmara de Extensão. 

15h-19h 
MOSTRA DE 

RESULTADOS E 

PRODUTOS 

Apresentação em formato livre (a PROEX disponibilizará mesa, cadeira, 

porta-banner e ponto de energia). 

Os resultados e produtos apresentados serão publicados em um catálogo 

(com código ISBN) para divulgar a extensão da UFMG.  

16h-18h RODAS DE CONVERSA 

Participação de três atividades por sala. 

Cada sala com questão a ser discutida e levada para o debate à noite. 

Mediado por professor ou técnico-administrativo da PROEX. 

N
O

IT
E

 

18h CREDENCIAMENTO Assinatura na lista de presença. 

18h30 
ABERTURA 

 (TRABALHOS DA NOITE) 
Reitoria e Pró-reitoria de Extensão. 

19h ATRAÇÃO CULTURAL  A ser definida pela Câmara de Extensão. 

19h30 
APRESENTAÇÃO  

DE 3 PROJETOS  

Feita pelos estudantes e comunidades/grupos envolvidos com as atividades. 

Escolhidos entre os selecionados para o XXII Encontro de Extensão. 

20h30 DEBATE 
Mediado por professor(a) convidado(a). 

Com os três projetos + um representante de cada uma das 10 salas. 

22h ENCERRAMENTO Pró-reitoria de Extensão. 

 

Essa programação é resultado de uma construção coletiva, que envolveu sugestões: 

 Dos participantes da última edição, por meio de questionário de avaliação; 

 Dos Cenex das unidades acadêmicas e unidades especiais da UFMG, através de visitas da 

Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão às unidades; 

 Das diretorias da PROEX (DAGE, DDC e DAFE) juntamente com suas equipes; 

 De toda a equipe da PROEX, por meio de reuniões internas. 


