
 
 

NOTA DE MANIFESTO AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021,  

de 18 de setembro de 2020. 

 

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras (FORPROEX) é uma entidade voltada para a articulação e definição 

de políticas acadêmicas de extensão, comprometido com a transformação social para o 

pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. Cabe ressaltar que a 

extensão universitária é uma ação acadêmica que interliga a Universidade nas suas 

atividades de ensino e pesquisa com as demandas da população e se apoia nos pilares 

ensino–pesquisa-extensão para cumprir uma função pedagógica e social. 

Esse pilar da formação acadêmica está alinhado ao Plano Nacional de Educação, e 

o FORPROEX que agrega 149 instituições, sendo 98 federais, 44 estaduais e 7 

municipais, apresenta a preocupação com o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021 

(PLOA 2021). O documento enviado ao Congresso Nacional aponta para uma previsão 

orçamentária com cortes de 17,5% nas despesas discricionárias destinadas às 

universidades e institutos federais de ensino. Esse corte expressivo, indubitavelmente 

comprometerá as atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a graduação e 

para a pós-graduação. 

Na extensão, consideramos os impactos preocupantes no desenvolvimento das 

ações, e salientamos algumas questões que demandam uma organização financeira, 

como, a inserção da extensão curricular nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, conforme 

recomenda a Resolução CNE-CES nº 7 de 2018, que estabelece as Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024. Há, portanto, a 

necessidade urgente de retomada de linhas de fomento especificas à extensão 

universitária, a modelo do Edital PROEXT, encerrado em 2015, a construção de uma linha 

na matriz ANDIFES quanto ao repasse de recurso financeiros específicos para extensão 

às IES federais, bem como a articulação e proposição de suporte financeiro aos estados e 

municípios também para esse fim. 
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