
(as propostas são acolhidas sempre vinculadas a um edital)

Tutorial de

PROPOSTAS DE
PROGRAMAS E PROJETOS

DE EXTENSÃO



Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PROPEPE) é o órgão responsável por assessorar a
administração da Universidade de Uberaba nos assuntos relativos à pesquisa, à pós-graduação e à
consolidação das atividades com a comunidade, respeitando o princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. A PROPEPE vem, por meio deste documento, aclarar a metodologia de propostas de
“Programas e projetos extensionistas” no âmbito da Universidade de Uberaba. Para propor um PROGRAMA
ou PROJETO de extensão, você deverá preencher um formulário composto por 5 etapas.

Objetivo: Auxiliar os docentes e gestores da Universidade de Uberaba no primeiro acesso ao Sistema de
Propostas de Programas e Projetos Extensionistas.

Pró Reitor - André Luís Teixeira Fernandes
Coordenadora de Extensão -Maria Theresa Cerávolo Laguna Abreu
Secretárias - Aline Beatriz Gonçalves Garcia e Ana Flávia de Faria Ferreira Ramos

Edição V 1.0 – 29/01/2020
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Recomendações/Requisitos
Etapa 1- Proposta: Inserir os dados gerais da proposta como título, tempo de duração e curso ao qual ela está vinculada.

Etapa 2 – Caracterização: número de vagas, carga horária, tipo de registro e Protocolo de submissão ao Comitê de Ética (se a natureza do programa/
projeto exigir esta aprovação). Se houver parcerias, você precisará de nome, responsável, e-mail, telefone, celular, logomarca e termo de parceria.

Etapa 3 – Descrição: (1) introdução, (2) objetivo, (3) público-alvo, (4) justificativa, (5) metodologia com cronograma, (6) avaliação e frequência dos
alunos, (7) avaliação da efetividade do programa/projeto, (8) certificação, (9) inscrição/seleção e (10) referências. Sugere-se trabalhar em arquivo word
para depois inserir no formulário do site.

Etapa 4 – Pessoal: Você precisará dos dados do coordenador, docente orientador e alunos.
• Coordenador: matrícula (ou CPF), nome, e-mail, telefone, celular e ramal. Inserir o PIS somente se houver pagamento.
• Docente orientador: matrícula (ou CPF), nome, titulação, função, instituição, e-mail, telefone, celular e ramal. Inserir o nome do programa/projeto no
item “título do que será apresentado”. Inserir o PIS somente se houver pagamento.
• Alunos: RA e nome completo (item não obrigatório).

Etapa 5 – Planejamento Financeiro
• Prever pagamento a professores horistas que trabalharão fora do seu horário de contrato de trabalho.
• Prever horas de todos os docentes orientadores (mesmo que sejam professores de tempo contínuo ou tempo parcial).
• Parcerias com outras instituições devem ser identificadas ao longo da proposta e os valores, caso haja, devem ser discriminados na planilha
financeira.
• Inserção de ATA de aprovação do colegiado ao qual a proposta está vinculada!

ATENÇÃO!!! Não se esqueça de clicar em “SALVAR” ao final de cada etapa preenchida.
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Acesse a página da UNIUBE (www.uniube.br) e clique em “A Uniube” – “Extensão” – “Extensão” – “Proposta de atividade de extensão”. Clicar em
“Formulário de proposta de implantação de Programas/Projetos de extensão (atendendo a edital) - https://sga.uniube.br/propostas/”
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Para primeiro acesso, é necessário se cadastrar no sistema. Caso você já seja cadastrado, digitar CPF e SENHA.

04



Ao entrar no sistema de Proposta de Implantação, selecione a modalidade “PROGRAMA” ou “PROJETO”.

Programas de Extensão (proposta para 24 meses): Entende-se como PROGRAMA de EXTENSÃO o conjunto articulado de projetos e outras ações de
extensão, de caráter multidisciplinar e integrado a atividades de Pesquisa e de Ensino. Tem caráter orgânico-institucional, integração no território e/ou
grupos populacionais, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado em médio e longo prazo por alunos orientados por
um ou mais professores da Instituição. Deve-se prever parcerias interinstitucionais e a aprovação é de dois anos (com possibilidade de renovação)

Projetos de Extensão (proposta para 12 meses): Entende-se como PROJETO de EXTENSÃO o conjunto de ações processuais contínuas, de caráter
educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado de um ano, mas com possibilidade de renovação.

Caso tenha dúvidas, entre no ícone “Diretrizes” de extensão: https://uniube.br/conteudo2.php?p=1&m=9&c=32&m2=998
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Selecionar “NOVA PROPOSTA” para iniciar um cadastro novo. Caso já tenha iniciado o cadastro anteriormente e salvado as suas alterações, selecionar
“CADASTRADAS”
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Ao selecionar “CADASTRADAS”, você deve clicar em “editar” para continuar o preenchimento de sua proposta
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Etapa: 1 Proposta
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Etapa: 1 Proposta

Selecionar em “Linha Temática” o subtema que está vinculado ao objetivo de sua proposta entre as seis opções disponíveis (Caso tenha dúvidas, entre
no ícone “Diretrizes” de extensão para consultar os subtemas: https://uniube.br/conteudo2.php?p=1&m=9&c=32&m2=998).
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Etapa: 1 Proposta
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Etapa: 2 Caracterização

11



Etapa: 2 Caracterização
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Etapa: 3 Descrição
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Etapa: 3 Descrição
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Etapa: 3 Descrição
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Etapa: 4 Pessoas
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Etapa: 4 Pessoas
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Etapa: 4 Pessoas

18



O que você precisará para a ETAPA5 ?

1- uma cópia da ATA de Aprovação do Colegiado ao qual a sua proposta está vinculada. Assim você deverá imprimir o arquivo em pdf da sua
proposta na etapa 4 e enviar para aprovação do curso. O Colegiado de Curso receberá a sua proposta impressa e realizará a avaliação, e após
aprovação, a Ata deverá ser anexada na etapa 5. O sistema não obriga esta inserção para finalização, porém ela é um documento obrigatório para
avaliação da Câmara de Extensão.

2- Realizar o download e preencher o formulário da proposta financeira em excel. Para realizar o download do formulário, siga para a etapa 5.
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Etapa: 5 Planejamento Financeiro
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Etapa: 5 Planejamento Financeiro
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Etapa: 5 Planejamento Financeiro
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Etapa: 5 Planejamento Financeiro
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Pronto, a sua proposta foi cadastrada.

O que acontece a partir de agora?

1- Um orçamento será gerado pelo Setor Financeiro da Uniube a partir dos dados encaminhados por você no planejamento financeiro. Ele será
discutido com você. Após aprovação dele, a PROPEPE/PROES/PROED, a Superintendência Administrativa e o Reitor avaliarão a sua proposta.

2- A sua proposta pedagógica será encaminhada à Câmara de Extensão para avaliação (com a ATA de aprovação do Colegiado).

3- Após aprovação da proposta pedagógica e do orçamento pelos setores envolvidos, a aprovação do Programa/Projeto proposto por você será
publicada em edital no site da extensão/Uniube. Você será informado por e-mail.




