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OBJETIVO

Este

manual,

elaborado

pela

Fundação

Christiano Ottoni e pelo escritório Elo, tem
como

objetivo

esclarecer

à

comunidade

acadêmica da UFMG e às empresas parceiras
quais são as diretrizes e as regulamentações
para a realização de atividades de extensão
na Universidade.
Para este ﬁm, parte-se das resoluções gerais
da UFMG sobre questões relacionadas aos
projetos

de

extensão,

notadamente

de

prestação de serviços.
Citam-se as Resoluções 01/20, 03/16, 01/11, e
10/95 da UFMG, as Leis Federais 8.958/94 e
12.349/10 e o Decreto 7423/10.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

A Extensão Universitária é uma importante
maneira

de

possibilitar

a

interação

da

Universidade com a sociedade. Dessa forma, é
importante conhecer as principais normas
estabelecidas para sua realização. A seguir,
serão apresentados aspectos essenciais para
o entendimento das normas no âmbito da
UFMG, e, especiﬁcamente, no âmbito da
Escola de Engenharia da UFMG.

TIPOS DE EXTENSÃO
A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo,
cultural, cientíﬁco e político que promove a interação transformadora
entre universidade e outros setores da sociedade. Podem ser divididas
em cinco grupos:

Programa

01.

Conjunto articulado de duas ou mais ações de extensão
(cursos, eventos, prestação de serviços).

Projeto

02.

Ação de caráter educativo, social cultural, cientíﬁco ou
tecnológico, com objetivo focalizado, integrando ensino e
pesquisa. Exemplos: Extensão tecnológica.

Curso

03.

Ação pedagógica de caráter teórico ou prático, presencial ou
à distância, com carga horária mínima de 8h. Exemplos:
Cursos de especialização, aperfeiçoamento, atualização,
iniciação e treinamento proﬁssional.
Evento

04.

Apresentação e ou exibição pública do conhecimento ou
produto cultural, artístico, esportivo, cientíﬁco ou tecnológico
desenvolvido ou reconhecido pela universidade. Exemplos:
congresso, palestra, exposição, espetáculo e festival.
Prestação de serviços

05.

Estudo e solução de problemas dos meios proﬁssional ou
social, como a transferência de conhecimentos ou de
tecnologia à sociedade. Exemplos: consultoria, laudo técnico
e serviço laboratorial.

-

Resolução Nº 03/2016 | UFMG

-

DIRETRIZES

APROVAÇÃO NA UNIDADE:
A ação de extensão deve ser aprovada pela Câmara Departamental, pela Congregação e
pelo Centro de Extensão (CENEX), ou órgão equivalente, da unidade do coordenador ou,
quando for o caso, da unidade onde será desenvolvida a ação de extensão.
Nos casos em que o servidor esteja vinculado a Departamento, Unidade ou Órgão diferente
daquele a que se refere o projeto, a participação do servidor deverá ter a aprovação do
órgão de seu exercício.

FOMENTO:
Do valor total das extensões, 2% deve ser destinado a Universidade e no mínimo 10% à
Unidade Acadêmica ou Órgão Suplementar.
O fomento varia de acordo com a unidade acadêmica responsável.

PROJETOS APROVADOS:
De acordo com a Lei Federal 8.958/94, ao ﬁm de cada projeto é necessária a elaboração da
nota técnica de prestação de contas, que deverá abranger os aspectos contábeis, de
legalidade, efetividade e economicidade de cada projeto.
Projetos em andamento: Em cada projeto com duração superior a seis meses é
obrigatório, a cada seis meses, o preenchimento e encaminhamento à FCO do Relatório
Semestral de Acompanhamento de Projeto, para que seja publicado no portal da
Transparência.
Projetos encerrados: Quando o projeto é encerrado é obrigatório o preenchimento,
aprovação pela UFMG e encaminhamento à FCO da Nota Técnica de Prestação de Conta
Final do Projeto para que seja publicado no portal da Transparência. Nota: Os formulários
dos relatórios relacionados acima estão estão disponíveis na FCO.
-

Resoluções Nº 03/2016 | Nº 01/11 | Nº 10/95 | UFMG
-

-

Decreto 7423/2010

Lei Federal 8.958/94 | Lei 12.349/2010
-

-

DIRETRIZES

CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS

A aprovação dos projetos pelos órgãos colegiados pertinentes implicará, também, a
aprovação dos valores das bolsas constantes dos projetos.
A concessão de novas bolsas e/ou o acréscimo de valores em bolsas já concedidas somente
poderão ser implementados após anuência dos órgãos colegiados responsáveis pela
aprovação dos respectivos projetos e aditivos.
O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas recebidas pelo servidor
não poderá exceder, em qualquer hipótese, o maior valor recebido pelo funcionalismo
público federal. Esse limite deverá ser calculado mês a mês.
Durante a apresentação da proposta à Unidade, o coordenador do projeto assinará termo
de responsabilidade quanto ao somatório da remuneração, retribuições e bolsas recebidas
de toda a equipe deﬁnida pelo plano de trabalho do projeto a ser aprovado, bem como das
horas dedicadas, de forma a não exceder os valores e o limite mencionados anteriormente.

-

Resolução Nº 01/2020 | UFMG

-

DIRETRIZES

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

As ações de extensão devem ser propostas e coordenadas, de forma técnica e ﬁnanceira,
por servidores docentes ou técnico-administrativo em efetivo exercício no quadro da
UFMG. E de forma técnica por servidores docentes aposentados.
A equipe executora deve ser composta por, no mínimo, ⅔ de pessoas vinculadas a
Institutos Federais de Ensino Superior (IFESs) e Instituições

de Ciência e Tecnologia

(ICTs).
As ações de extensão devem ser registradas no SIEX (Sistema de Informação da Extensão
da UFMG).
Os projetos formalizados para as atividades de extensão devem conter as seguintes
informações:
(i) caracterização da natureza acadêmica e da relevância para a sociedade;
(ii) grau de comprometimento e qualiﬁcação da equipe, bem como o impacto
gerado nas outras atividades realizadas;
(iii) orçamento completo, cronograma e forma de ﬁnanciamento e gerenciamento;
(iv) valores de remunerações e percentuais de repasses de fomento;
(v) especiﬁcação do processo de acompanhamento, avaliação e prestação de
contas;
(vi) especiﬁcações sobre direitos autorais e patentes quando for o caso;
(vii) especiﬁcação sobre divulgação e publicação de resultados quando não houver
restrição justiﬁcada.

-

Resolução Nº 03/2016 | Nº 10/95 | UFMG

-
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