
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Gestão 2018-2022

Claudia Mayorga
Pró-reitora de Extensão

Janice Amaral
Pró-reitora Adjunta de Extensão



• UFMG Pública e Diversa – Programa de Gestão 2018-2022 

(2017);

• Registros do Seminário de Avalição da Gestão – Proex 

(fev., 2018);

• Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 

2012);

• Plano Nacional de Educação (2014-2024);

• Resolução CNE/CES 07/2018 – Estabelece as Diretrizes para 

a Extensão na Educação Superior Brasileira.

Documentos



Colaborar com o cumprimento da função 
pública da UFMG realizando ações e 
processos que tomem a democratização 
do conhecimento como central;

Promover a ampliação da qualidade das 
ações de extensão, fortalecendo a sua 
dimensão acadêmica;

Ampliar a interação com outros setores 
da sociedade com atenção às demandas 
de maior urgência para efetivação da 
justiça social;

Colaborar para consolidação 
de uma cultura do 
planejamento, avaliação e  
gestão da informação como 
ferramentas acadêmicas e de 
gestão.

Princípios



Meta 1 – Fortalecimento da dimensão acadêmica da 
extensão integrando ensino, pesquisa e extensão  

a) Fomentar e consolidar a creditação curricular das
atividades em programas e projetos de extensão nos
cursos da UFMG (meta 12 – PNE)/ Resolução 07/2018;

b) Apoiar projetos acadêmicos que integrem ensino,
pesquisa e extensão - editais e ações conjuntas;

c) Fomentar a internacionalização da extensão em
consonância com política de internacionalização da
UFMG com foco nas relações de solidariedade no eixo
sul-sul;

d) Elaborar edital de apoio a produtos desenvolvidos em
ações de extensão;

e) Fomentar ações de extensão que articulem a dimensão
tecnológica e de inovação com problemas da sociedade
(em consonância com a política de inovação da UFMG e
a PNEU);

f) Fomentar e consolidar uma política de ensino, pesquisa
e extensão na Estação Ecológica na área de meio
ambiente.



AÇÃO 1: Ampliar a interação entre universidade
e educação básica:

a) Desenvolver política institucional de
formação continuada para profissionais da
educação básica integrada à formação
inicial de professores – COMFIC;

b) Fomentar atividades de pesquisa e extensão
em editais para estudantes da educação
básica (UFMG Jovem; IC-EM; IC JR);

c) Promover e integrar a divulgação científica
na UFMG (Fórum de Cultura Científica
(Proex/PRPq); FT em DC;);

d) Promover ações que possibilitem interação
dialógica, criativa e formativa entre
pesquisadores/as, jovens e crianças da
educação básica;

e) Consolidar a Rede de Museus como política
de extensão em articulação com política de
acervo, memória e patrimônio.

Meta 2 – Ampliação da interação com a sociedade a partir 
de perspectiva dialógica



a) Ampliar a abrangências da redes 
interdisciplinares de extensão, 
ensino e pesquisa: 

Rede Direitos Humanos
Rede Cidades
Rede Juventude
Rede Saúde Mental
Participa UFMG –Mariana/Rio Doce
Rede Saúde e Educação Básica

b) Participar de grupos temáticos e 
comissões do Fórum Nacional de Pró-
reitores de Extensão;

c) Participar de conselhos e espaços 
consultivos junto às políticas públicas 
(ciência, tecnologia, educação, direitos, 
etc.).

Ação 2: Constituir agenda de trabalho conjunta 
(universidade, setores da sociedade) para atuar frente a 
problemas contemporâneos 



a) Monitorar, avaliar e ampliar a
implementação de bolsas de extensão
perfil ação afirmativa (PBEXT Ação
Afirmativa) em consonância com a
Política de AA coordenada pela PRAE;

b) Edital conjunto de fomento a atividades
de ensino, pesquisa, extensão, cultura,
internacionalização em direitos
humanos;

c) Consolidação da Semana de Saúde
Mental e Inclusão Social da UFMG como
espaço de formação continuada;

d) Consolidar o Domingo no Campus
ampliando a participação de
comunidades periféricas e estudantes
da educação básica;

e) Consolidar a Formação Transversal em
Direitos Humanos coordenada pela Rede
DH UFMG;

f) Participar das atividades do Programa
Viver UFMG coordenado pela PRAE.

Meta 3 – Contribuir para fortalecimento 
de política institucional de direitos 

humanos, diversidade e ação afirmativa 
da UFMG 



Meta 4 – Aprimorar processos 

administrativos e de gestão, 

fortalecendo a cultura do planejamento, 

avaliação e transparência.

a) Reorganização do organograma espaços
da Proex (+ integração + cooperação);

b) Comissão Arquivo Setorial Proex;
c) Doação acervo Biblioteca Proex => Fafich;
d) SEI UFMG + banco de horas +

transparência financeiro + avaliação de
desempenho;

e) Planejamento site da Proex;
f) Ajustes Sistema de Fomento da Extensão;
g) Revisão do Siex;



Meta 4 – Aprimorar processos administrativos e de gestão, 
fortalecendo a cultura do planejamento, avaliação e transparência.

h) Apoio no desenvolvimento de sistema de
certificados e eventos;

i) Reorganização do Setor de Comunicação e
construção de política de comunicação;

j) Projeto de Desenvolvimento Institucional -
2019/2022: Inovação, ampliação e aprimoramento
das atividades extensionistas da UFMG;

k) Outras fontes de financiamento:

- Emendas parlamentares – projeto
Democratizar;

- Projeto Empresas Juniores;

- Edital para ações que incentivem
associativismo, cooperativismo;

- Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;

- Etc.



Obrigada!


