Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Diretoria de Extensão
Ofício Circular nº 005/2016 – DEX

Maringá, 4 de outubro de 2016.

Prezado(a) Chefe / Coordenador(a):
É com satisfação, e como resultado do trabalho integrado de diversos setores da
universidade para a atualização das rotinas e tramitação interna de processos, que
anunciamos o encerramento dos trâmites em papel de processos relativos a PROJETOS DE
EXTENSÃO junto a PEC/DEX, e que a partir desse momento todo processo de Projeto de
Extensão passa a ser instruído exclusivamente por meio do Sistema de Gestão de Projetos –
Módulo Extensão – SGPEX. Isso significa dizer que quaisquer alterações de rotina em
Projetos de Extensão (inclusão/exclusão de participantes, alteração de carga horária e de
coordenação, suspensão e reativação de Projeto, relatórios e outros) deverão ser realizadas
pelo sistema online a partir de formulários próprios (com atualização periódica no site da DEX)
e anexação de arquivos com seguro registro de movimentação e acompanhamento tal como já
ocorre com o SGP - Módulo Pesquisa. Atenção: Os processos de Projetos de Extensão em
papel devem retornar à PEC/DEX para devida destinação. Quanto aos processos de
cursos/eventos de extensão, esses ainda tramitam em papel até futura oportunidade de
transição para o sistema online.
Outra notícia à comunidade universitária é o diálogo que temos envidado junto às
instâncias de avaliação, como na saúde com a Comissão de Regulamentação das Atividades
Acadêmicas – COREA/HUM, a fim de integrar um acompanhamento mais efetivo de propostas
que alcancem o ambiente do Hospital Universitário; por isso, acompanhando as
deliberações daquele órgão, temos solicitado aos coordenadores de propostas de
cursos/eventos/projetos de extensão a aprovação no COREA/HUM antes da aprovação das
propostas em deliberação departamental.
Aproveitamos ainda a ocasião para informar que, a fim de dar visibilidade aos Projetos
de Extensão e maior transparência aos órgãos reguladores, já se encontra disponível para
consulta aberta à comunidade externa informações relativas aos projetos institucionalizados
na PEC/DEX na aba “Pesquisar Projetos” na barra principal de acesso ao SGPEX, assim
como, no site da DEX, também consta arquivo com atualização periódica dos Projetos de
Extensão em execução, em versão preliminar, até que tenhamos a versão definitiva da
movimentação interna ocorrida no ano de 2016.
E está definido o cronograma do 14.° FÓRUM DE EXTENSÃO E CULTURA, com o
tema “Extensão universitária: compromisso e transformação social”, a ocorrer entre os
dias 2 e 3 de dezembro de 2016 (sexta e sábado) com a participação obrigatória dos bolsistas
que encerram os contratos esse ano, na apresentação de resultados da pesquisa realizada.
Acompanhem o site da DEX para instruções a respeito do evento anual da Extensão UEM.

Atenciosamente,
Prof.ª Dr.ª Erica Piovam de Ulhôa Cintra
Diretora de Extensão
A(o) Senhor(a)
Chefe/Coordenador(a) do(a)
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