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PROEX
Extensão Universitária
Orienta-se sobre três documentos básicos :
1) Política Nacional de Extensão Universitária,
2) Sistemas de Dados e Informações - base operacional, e
3) Avaliação da Extensão Universitária - estão disponíveis no site da Rede Nacional de
Extensão (http://www.renex.org.br/).
Normatização na UFSJ:
1) Resolução nº 09/2005/CONSU – Estabelece a Política de Extensão na UFSJ
2) Resolução nº 013/2010/CONSU – Regulamenta Extensão na UFSJ
3) Resolução nº09/2011/CONSU – Aprova Regimento Interno da COMEX/UFSJ

Áreas Temáticas: Para consecução de sua missão fundamental, a de dar respostas às
necessidades da sociedade, optou-se por sistematizar o trabalho de extensão de acordo
com as seguintes áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e
Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.

DIPAC
Divisão de Projetos e Apoio à
Comunidade Universitária

Telma Resende
3379-2501
telma@ufsj.edu.br

DIPAC
Divisão de Projetos e Apoio à Comunidade Universitária
1. SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS:
- Enviar um memorando ou ofício ao Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, com antecedência
mínima de 30 dias, solicitando a cessão do espaço físico informando: data – horário de início e término –
justificativa – providências sobre os serviços de segurança, limpeza e infraestrutura.
-Providências com relação ao pagamento da taxas e assinatura de contrato será feito após aprovação,
junto a DIPRE/SALOG
2. CENTRO CULTURAL:
- Sala de Multimídia: agendamento através de ofício, memorando ou e-mail (alfredobastos@ufsj.edu.br)
informando data, horário e descrição detalhada da atividade a ser realizada no espaço.
- Galeria de artes:
1- Exposições: participação através de Editais, que são lançados dois por ano. Para expor no primeiro
semestre a inscrição é feita em outubro do ano anterior.
Para expor no segundo semestre a inscrição é feita em maio do mesmo ano.
2- Lançamentos de livros, CDs, recitais etc:
Através de edital, conforme descrito acima ou enviando solicitação para o e-mail
3- CENJE – Central de Empresas Juniores
Ciências Econômicas– Eng. Mecânica – Eng. Elétrica – Administração- Psicologia- Ciências da
Computação – Eng. Mecatrônica- Eng. Química – Eng. de Bioprocessos – Eng. Telecomunicações – Eng.
Civil –

DIPAC
Divisão de Projetos Apoio à Comunidade Universitária
FUNDO DE EXTENSÃO:
Todas as solicitações devem ser encaminhadas à Comissão de Extensão, com antecedência de 45 dias, com
objetivo, justificativa e detalhamento.
-Requisição de Transporte com veículos da UFSJ:
Informar data – horário de saída e de retorno – tipo de veículo – endereço completo da origem e destino –
listagem dos passageiros com nome completo e identidade.
3.2 - Solicitação de passagem para transporte aéreo:
Informar nome completo do passageiro, CPF, e-mail, data, horário preferencial do voo.
3.3 - Solicitação de passagem para transporte terrestre:
Através de ressarcimento, enviando o bilhete de passagem original, nome completo do passageiro, CPF, dados
bancários (banco, agência e conta corrente)
3.4 - Solicitação de diárias:
Informar localidade, período, nome completo, CPF, identidade, dados bancários (banco, agência e conta
corrente) e e-mail.
3.5 - Pagamentos de pró-labore a colaborador eventual:
Normatizado pela Resolução n° 08/2012/CONDI
3.6 - Solicitação de compra de material de consumo:
- Enviar descrição detalhada de cada material a ser adquirido.
- Enviar três orçamentos impressos para cada material (pode ser retirado de sites da internet).
- Fazer uma tabela com a descrição detalhada de cada material, quantidade, valor unitário de cada orçamento e
preço final com a média dos três orçamentos.

DIPAC
Divisão de Projetos Apoio à Comunidade Universitária
3.7- Solicitação de contratação de prestação de serviços:
- Enviar projeto básico, contendo as seguintes informações:
justificativa – objetivo – objeto da contratação – descrição detalhada dos serviços com suas metodologias
– custos estimados da contratação e planilha de custo – critério de escolha do contratado – avaliação dos
serviços prestados.
- Enviar três orçamentos impressos, com CNPJ

EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROEXT:
- orientação quanto aos procedimentos administrativos é feita individualmente junto aos
coordenadores dos Programas/Projetos.
SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS DO PIBEX/PROEXT:
Para substituir um bolsista de extensão, o coordenador do projeto/programa deverá enviar
mensagem para setex@ufsj.edu.br informando:
- Nome do bolsista que está saindo e motivo da substituição, bem como a data de saída do
projeto/programa
- Nome do novo bolsista, bem como a data de entrada no projeto/programa.
- Formulário de Registro do Bolsista, disponível no site da PROEX
- Termo de Compromisso, disponível no site da PROEX (somente para PIBEX)
- Extrato do Histórico Escolar (somente para PIBEX)
Prazo para encaminhamento dos documentos: até o DIA 20 do mês corrente
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Setor de Extensão Universitária

Simone Bassi
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SETEX
Setor de Extensão Universitárias

Gestão de projetos e programas de extensão.
PIBEX – Programa de Bolsa de Extensão da UFSJ
PROEXT/MEC/SESu – Programa de Extensão
Universitária
SEMEX – Semana de Extensão Universitária da
UFSJ.

SEPAC
Setor de Projetos Artísticos e Culturais

Alfredo Bastos
Francisco Avelino (Juninho)
Virgílio Dornelles
3379-2510
alfredobastos@ufsj.edu.br

SEPAC
Setor de Projetos Artísticos e Culturais

SEPAC
Setor de Projetos Artísticos e Culturais

SEPAC
Setor de Projetos Artísticos e Culturais
CONCURSO DE PRESÉPIOS

CONCURSO DE
POESIAS

SINAC
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários

Orisvaldo Silva
Maria Anália C. Ramos
3379-2510
orisvaldos @ufsj.edu.br

SINAC
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários

Criado em Janeiro de 2013
Garantir o acesso e a permanência de
pessoas com deficiência a UFSJ;
Programas de extensão institucionais da
UFSJ – Comunidade;
Recursos do programa INCLUIR/ MEC.

SINAC
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários

Intervenção psicológica junto a alunos e
servidores – estagiários da psicologia
Sala de acessibilidade/ apoio;
Equipamentos disponíveis na UFSJ;
Projeto de acessibilidade na UFSJ.

SINAC
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários

IC
Inverno Cultural

Gustavo Lacerda
3379-2510
invernocultural@ufsj.edu.br

IC
Inverno Cultural

* O Inverno Cultural (IC) é um
festival de arte e cultura
promovido pela UFSJ.
* Realizado durante o mês de
julho, desde 1988, é o maior
programa de extensão da
universidade .
* O IC consolida sua vocação
extensionista através de oficinas,
exposições, lançamentos de
livros, seminários, espetáculos
de natureza diversa e shows,
compondo um rico repertório e
linguagens múltiplas da arte e
cultura.
* Em 2013 será realizado, pela
primeira vez, no campi
avançados da UFSJ.

IC
Inverno Cultural
Edital nº 02/2013 Concurso Eventos
Edital retificado em 26/03/13 Clique aqui
Edital nº 03/2013 Concurso Oficinas
Edital retificado em 26/03/13 Clique aqui
Edital n° 04/2013 –
Cenas Curtas
Inscrições Cenas Curtas Clique aqui
Edital n° 05/2013 - Pop &
Rock
Edital nº 06/203 - Poesia

