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EDITAL PROEX Nº 003/2013
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROGRAMA E PROJETOS – PROEXT 2014

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura- PROEX, torna pública a seleção interna das propostas de
projetos e programas que serão enviadas ao MEC, com o intuito de respeitar os limites
estabelecidos nos itens 2.5.1 do edital PROEXT 2014 MEC/SESu.
1-DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Caberá às Pró-Reitorias de Extensão, ou setores equivalentes, a seleção interna das
propostas que serão enviadas ao MEC, com o intuito de respeitar os limites
estabelecidos nos itens 2.5.1 do edital PROEXT 2014.
1.2 A PROEX, por meio da Diretoria de Projetos, realiza seleção de propostas de
projetos e programas para encaminhar ao MEC, segundo o Edital PROEXT/2014,
disponível
eletronicamente
no
endereço:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12243&Ite
mid=490
1.3 A UFT poderá encaminhar programas e projetos no número máximo indicado no
quadro abaixo:

Limites de programas e projetos encaminhados por cada linha temática

Número máximo
de programas por
projetos por IES por IES por Linha
Linha Temática
Temática
Número máximo de

Linhas Temáticas

Linha 1: Educação

2

2

Linha 2: Cultura e arte

2

2

Linha 3: Pesca e aqüicultura

2

2

Linha 4: Promoção da saúde

2

2

Linha 5: Desenvolvimento urbano

2

2

Linha 6: Desenvolvimento rural

2

2

Linha 6, item 4.6.4: Estágios interdisciplinares
de Vivência - EIV

1

0

2

2

Linha 8: Geração de trabalho e renda por meio
do apoio e fortalecimento de empreendimentos
econômicos solidários

2

2

Linha 9: Preservação do patrimônio cultural
Brasileiro

2

2

Linha 10: Direitos humanos

2

2

Linha 11: Promoção da igualdade racial

2

2

Linha 12: Mulheres e relações de gênero

2

2

Linha 13: Esporte e lazer

2

2

Linha 14: Comunicação

2

2

Linha 15: Inclusão produtiva e desenvolvimento
regional: Rotas de Integração Nacional

2

2

Linha 16: Justiça e direito do indivíduo privado
de liberdade

2

2

Linha 17: Ciência, tecnologia e inovação para a
inclusão social

2

2

Linha 18: Meio Ambiente e Recursos Naturais

2

2

Linha 19: Juventude

2

2

Linha 20: Articulação e Participação Social

2

2

Número máximo de propostas submetidas
por IES

41

40

Linha 7: Redução das desigualdades sociais e
combate à extrema pobreza

2- DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição da proposta será feita eletronicamente, via SIGProj, disponível no
seguinte endereço: http://sigproj1.mec.gov.br.
2.2 As propostas deverão conter os seguintes documentos anexos:

I.

Declaração de aprovação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que será
enviada por e-mail após aprovação no processo de seleção interna, conforme o
item 6.1.1 do edital PROEXT 2014;
II. Carta de compromisso do Reitor, indicando que aplicará integralmente os
recursos previstos nas propostas classificadas e contempladas com recursos. Este
documento será enviado, por e-mail, após aprovação no processo de seleção
interno, conforme o item 2.20 do edital PROEXT 2014;
III. Declaração dos Municípios, Órgãos ou Comunidades atendidas que comprovem
o interesse nas ações propostas. Deve ser encaminhada para análise durante
seleção interna, conforme o item 2.20 do edital PROEXT 2014;
IV. Projeto Pedagógico do Curso, destacando a vinculação das atividades de
extensão como créditos curriculares. Deve ser encaminhada para análise durante
seleção interna, conforme o item 3.1.7 do edital PROEXT 2014;
V. Plano de Desenvolvimento Institucional, destacando as atividades de extensão.
Deve ser encaminhada para análise durante seleção interna, conforme o item
2.12 do edital PROEXT 2014;
2.3. No término do preenchimento da proposta no sistema, devem ser verificadas as
pendências. Deverá acusar somente a pendência dos anexos indicados nas alíneas I e II
do item 2.2. No sistema em ferramentas selecione visualizar/imprimir a proposta salve
um arquivo pdf nomeado da seguinte forma: linha temática_nome do professor_título
resumido da proposta.
2.4 Encaminhe o arquivo salvo acrescido dos documentos listados nas alíneas III, IV e
V para e-mail: comiteproex@uft.edu.br tendo por assunto a seguinte texto: ENVIO
PROPOSTA – linha temática_nome do professor até a data limite de 10 de março de
2013 até 23 horas e 59 minutos.
2.5 Para as propostas selecionadas a Pró-reitoria de Extensão e Cultura irá expedir e
encaminhar via e-mail os documentos listados nas alíneas I e II, que deverá ser anexado
junto à inscrição da proposta no SIGProj pelos proponentes antes do envio ao MEC.
3 - DOS PRAZOS
3.1 Submissão de projetos ou programas ocorrerá impreterivelmente até o dia 10 de
março de 2013 às 23 horas e 59 minutos horário de Brasília. O projeto/programa
encaminhado deve conter a seguinte documentação: arquivo pdf (que é a proposta
gerada no SIGProj) e documentos listados nas alíneas III, IV e V do item 2.2 deste
edital;
3.2 Dias 11 e 12 de março de 2013, verificação da documentação encaminhada e
análise das propostas de acordo com o Edital PROEXT 2014 MEC/SESu
3.3 Dia 13 de março de 2013, divulgação no site da UFT do resultado provisório até as
18 horas;
3.4 Dia 14 e 15 de março de 2013, recebimento do recurso via e-mail:
comiteproex@uft.edu.br até as 18 horas (dia 15 de março);
3.5 Dia 18 de março de 2013, análise dos recursos;
3.6 Dia 19 de março de 2013, divulgação no site da UFT do resultado final até às 18
horas;
3.7 Dia 20 e 21 de março de 2013 correção do plano de aplicação caso necessário e
recebimento das correções.
3.8 Dia 21 de março de 2013 até às 18 horas envio do termo de compromisso do
Reitor e a declaração de aprovação da Pró-Reitoria assinados.

3.9 Dia 22 de março de 2013, submissão no sistema SIGProj para a SESu/MEC após
anexar os documentos encaminhados pela Pró-Reitoria.
4- DA SELEÇÃO
4.1 Todos os projetos e/ou programas submetidos que seguirem as exigências do Edital
Proext/2014 e não excederem o número limite por linha temática serão aprovados e
receberão indicações de correções nos planos de aplicação de recursos.
4.2 Haverá análise, avaliação e classificação apenas no caso de o quantitativo de
projetos e/ou programas recebidos dentro de uma mesma linha temática exceder o
número máximo de propostas que podem ser encaminhados por esta Pró-Reitoria.
4.3 No caso de que trata o item 4.2, caberá aos membros do Comitê de Avaliação a
classificação dos projetos/programas, seguindo os critérios de análise, julgamento e
classificação descritos nos itens 9.8 e 9.9 do Edital MEC/SESu/PROEXT2014.
5 – DO RECURSO
5.1 Durante o período de recurso os coordenadores das propostas poderão solicitar via
e-mail: comiteproex@uft.edu.br a ficha de avaliação em formato digital.
5.2 O recurso deverá caber em uma página no formato A4, fonte 12 Times New
Roman, conter cabeçalho onde conste: 1. Título: Interposição de recurso contra o
resultado provisório do Edital PROEX 003/2013. 2. Linha Temática; 3: Título da
proposta; 4. Nome do Coordenador da proposta. O arquivo de recurso deve estar no
formato pdf e deve conter data e assinatura do coordenador da proposta;
5.3 O recurso deverá ser enviado ao e-mail comiteproex@uft.edu.br tendo por assunto
o seguinte texto: INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS-EDITAL PROEX 003/2013.
5.4 A data limite para interposição de recurso encontra-se descrita no item 3.4 deste
edital.
6 – DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Caberá ao coordenador da proposta selecionada, corrigir a aplicação dos recursos
solicitados caso necessário, e encaminhar a esta Pró-Reitoria até 21 de março de 2013.
6.2 O coordenador deverá anexar toda a documentação descrita no item 2.2 à proposta,
e encaminhá-la via sistema SIGProj, atendendo aos prazos previstos no Edital
MEC/SESu/PROEXT2014 (21/03/2013).
6.3 Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidas contatando-se à PróReitoria de Extensão e Cultura - PROEX via telefone: 3232-8061 ou via e-mail:
comiteproex@uft.edu.br.
6.4 Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados e
resolvidos pela UFT/PROEX.
Palmas, 05 de fevereiro de 2013.
Prof. Dr. George França
Pró-reitor de Extensão e Cultura

