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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

Pelotas, 18 de novembro de 2013. 

Memorando Circular PREC 02/2013 

Da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Aos Diretores de Unidades Acadêmicas e Coordenadores de Projetos de Extensão 
 

 

Prezados Professores: 

Por favor, estejam atentos aos prazos relacionados a projetos e programas de extensão e 
cultura na transição dos calendários 2013 a 2014 

Senhores e Senhoras Professores e Professoras 

A PREC vem realizando um esforço de programação dos procedimentos administrativos 
relativos às atividades de extensão e cultura cujo objetivo é facilitar aos extensionistas da 
UFPEL o planejamento adequado de suas tarefas. 

Neste sentido, pedimos a todos(as) que se mantenham atentos(as) a datas e prazos 
importantes neste período que se aproxima, de encerramento do semestre 2013/II e 
preparação para 2014/I. As informações a seguir guardam importância. No anexo, encontra-se 
uma tabela com as informações ordenadas conforme os prazos estabelecidos. 

Solicitamos aos Diretores e Diretoras de Unidades que deem máxima difusão a esta 
mensagem. 

 

Calendário Acadêmico 2014 

O Calendário Acadêmico 2014 foi composto, desta vez, com as datas e prazos de atividades relativos à 
PREC. É importante observar as datas de publicação de editais e outras atividades destinadas a apoiar as 
ações de extensão e cultura na UFPEL. 

Apresentação de novos projetos e participação no Edital PROBEC Demanda Anual 2014 

Em vista dos prazos estabelecidos de tramitação dos projetos na PREC (45 dias antes do início de sua 
execução) e do prazo limite de solicitação de bolsas para o Edital PROBEC Demanda Anual 2014 (20/01), é 
bom atentar para o prazo mínimo de inscrição junto à PREC daqueles projetos que pretendem concorrer ao 
Edital: 16/12/2013. 

Esta data não se aplica aos projetos que pretendem ser “renovados” (ver o próximo tópico). 

Renovação para 2014 de projetos e programas executados em 2013 

A “prorrogação/renovação” (por mais um ano) para os projetos não está prevista no Regulamento das 
Atividades de Extensão e Cultura (Resolução COCEPE 10/2006), mas foi prática comum nos últimos anos e é 
admitida no SIEX no momento do preenchimento do relatório final. Este procedimento garantido pelo 
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“direito de costume” será garantido, mas a Comissão de Extensão avaliará as solicitações (até 2012 as 
renovações eram avaliadas somente pelos Departamentos – ou Colegiados, no caso dos Centros). 

A medida visa garantir a aplicação equânime dos critérios de aprovação das propostas utilizados em 2013 
para os projetos apresentados em período anterior (2012 ou antes) e que agora solicitam renovação.  

Por outro lado, os programas que solicitarem renovação somente serão avaliados pela Comissão de 
Extensão caso o prazo previsto de execução expire antes do dia 28/02/2014. Caso contrário, bastará que o 
coordenador solicite a renovação no momento do preenchimento do relatório parcial. 

Prazo de encerramento dos projetos e programas executados em 2013 

Salientamos que em função do atraso no calendário acadêmico, o prazo para apresentação dos relatórios 
finais das ações (projetos e programas) executados em 2013 foi prorrogado até o dia 28/02/2014. 
Igualmente, as bolsas PROBEC Demanda Anual (“Permanência/PRAE” ou “PROBEC/PREC”, sem distinção) 
estarão vigentes até esta data.  

Em outras palavras, as atividades de extensão, salvo encerramento antecipado pelo coordenador do 
projeto, acompanharão o calendário das atividades de ensino. Lembrando que, em caso de encerramento 
do projeto antes de fevereiro, as bolsas de extensão correspondentes ao projeto também deverão ser 
canceladas. 

Certificação dos projetos financiados com recursos externos 

Conforme a Resolução 16/2013 do COCEPE, os projetos e programas desenvolvidos com utilização de 
recursos externos (incluindo aqueles financiados pelo PROEXT) têm até o dia 09/12/2013 para 
regularizarem seus cadastros junto à PREC, protocolando a proposta impressa a partir do formulário SIEX, 
com a aprovação de sua unidade. Poderão fazê-lo, inclusive, com a indicação da data efetiva (anterior, se 
for o caso) de início da execução. A norma assim disposta visa permitir que todos os projetos e programas 
executados em 2013 possam solicitar emissão de certificados de participação ao seu final, bem como o 
reconhecimento institucional da carga horária destinada pelos professores à execução. 

Entrega antecipada da efetividade dos bolsistas relativas a novembro e dezembro/2013 

Em função do encerramento do ano contábil, os prazos de entrega das efetividades dos bolsistas foram 
alterados para os meses finais do ano: (i) as efetividades referentes ao mês de novembro deverão ser 
entregues no período de 25 a 27/11; (ii) as efetividades referentes ao mês de dezembro, no período entre 
16 e 17/12. 

Mostra de Extensão e Cultura 2014 

Segue em atividade a Comissão Aberta para organização da Mostra. Em reunião realizada na segunda-feira, 
04/11/2013, às 11h, no auditório da FAT (Campus Anglo), os membros presentes da comissão debateram 
sobre a data de realização e sobre sua adequação à proposta de calendário acadêmico para 2014. Os 
presentes concordaram que a previsão de uma semana específica para ações de pesquisa e extensão em 
setembro (CIC, ENPÓS, Mostra) é mais viável em termos de liberação das atividades acadêmicas, com a 
concentração dos eventos em uma única semana. Houve o entendimento, também, que a realização da 
Mostra poderia/deveria coincidir com pelo menos um dia de realização do ENPOS, já que o público não 
seria concorrente. Por fim, ponderou- se que no mês de maio (proposta anterior de data), os projetos ainda 
estarão começando a retomar suas atividades e a selecionar novos bolsistas, o que dificultaria a 
participação plena dos mesmos na Mostra. Desta forma, os presentes concordaram com a realização da 
Mostra em setembro, coforme está indicado no Calendário Acadêmico 2014. 

Cadastro e certificação de semanas acadêmicas 

As Semanas Acadêmicas que forem realizadas até o dia 28/02/2014 deverão ser cadastradas junto à PREC, 
que se responsabilizará por suas certificações.  
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As Sem Acads que estão projetadas para depois desta data deverão atentar para o perfil do projeto: 
aquelas que estão destinadas prioritariamente ao público externo, devem ser protocoladas na PREC e suas 
metodologias devem indicar a forma de difusão e de participação da comunidade externa; aquelas que 
forem destinadas prioritariamente ao público acadêmico deverão ser encaminhadas à Pró-Reitoria de 
Graduação como projeto de ensino. 

 

Para quaisquer dúvidas sobre as informações acima, favor entrar em contato com a PREC através do 
telefone 3921.1286 ou do email prec@ufpel.edu.br. 

Atenciosamente,  

 

Prof. Dr. Antônio Cruz 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 

 

Anexo – Prazos relativos a procedimentos administrativos da PREC no período de transição entre os 

calendários 2013 e 2014 (citados no Memorando Circular PREC 02/2013). 

Data Evento 

2013 

25 a 
27/11/2013 

Entrega das efetividades dos bolsistas referentes ao mês de novembro.  

09/12/2013 Prazo para regularização (entrega do projeto impresso, na PREC, com a 
aprovação da Unidade), com data retroativa de início da execução, para os 
projetos executados em 2013 com recursos externos, mas que ainda não 
cadastrados no SIEX. 

16/12/2013 Prazo para protocolo de novos projetos (entrega do projeto impresso, na PREC, 
com a aprovação da Unidade) que pretendam concorrer ao Edital PROBEC 
Demanda Anual 2014. 

16 a 
17/12/2013 

Entrega das efetividades dos bolsistas referentes ao mês de dezembro. 

2014 

01/01/2014 Entrada em vigor do calendário acadêmico 2014, incluindo as datas 
relacionadas à PREC. 

28/02/2014 Prazo de encerramento: (i)  dos projetos aprovados em 2013; (ii) de 
apresentação dos relatórios das ações de extensão; e (iii) de solicitação de 
renovação de projetos e programas. 

28/02/2014 Prazo de realização de Semanas Acadêmicas que queiram solicitar certificação 
pela PREC, independentemente de suas aprovações como projetos de 
extensão. Após esta data, os projetos de Semana Acadêmica deverão tramitar 
pelas Pró-Reitorias conforme seu perfil: extensão (PREC) ou ensino (PRG). 

14/07/2014 Início do período de inscrições para a I Mostra de Extensão e Cultura da UFPEL. 

11/08/2014 Fim do período de inscrições para a I Mostra de Extensão e Cultura da UFPEL. 

11 a 
13/09/2014 

Período da I Mostra de Extensão e Cultura da UFPEL 
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