
 
 

 

 

PROEX inscreve projetos de extensão para 2013 
Atividades voltadas para as comunidades terão investimento de quase R$ 1,5 milhão 

 

De 21 de janeiro a 4 de fevereiro, os pesquisadores da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) podem submeter propostas de projetos e programas voltados para a 

comunidade para receber apoio da Pró-reitoria de Extensão (Proex) por meio do 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX-2013). Este ano, o orçamento do 

PIBEX envolve R$ 1,4 milhão e a novidade é o aumento do valor das bolsas 

concedidas.  

 

“Desta vez conseguimos igualar o valor das bolsas de extensão em relação às demais 

bolsas acadêmicas da universidade e cada um dos 300 bolsistas irá receber R$ 400. Mas 

os estudantes não se inscrevem diretamente. São os pesquisadores da universidade que 

submetem as propostas extensionistas e, após o resultado dos projetos e programas 

selecionados, eles escolhem para quem irão conceder as bolsas”, explica Fernando 

Arthur Neves, pró-reitor de extensão da UFPA. O resultado das ações extensionistas 

aprovadas será divulgado até o final do mês de fevereiro e as bolsas terão vigência a 

partir de março deste ano.  

 

O edital lançado no final de dezembro de 2012 estabelece as normas e critérios para a 

submissão de projetos e indica que as propostas que recebam mais de uma bolsa devem 

conceder pelo menos 50% das vagas a estudantes em situação de fragilidade 

socioeconômica. “Parte dos recursos deste edital vêm da assistência estudantil, por isso 

incentivamos a participação especialmente dos alunos do sistema de cotas nas ações 

extensionistas”, explica Fernando Neves. 

 

Para o pró-reitor, o principal diferencial deste edital em relação aos demais programas 

de apoio às atividades de extensão na UFPA é seu caráter universal. “Para o PIBEX não 

há indicações sobre a temática das ações extensionistas. Portanto, este edital é o que 

atende as iniciativas que dialogam cotidianamente com as propostas político 

pedagógicas dos cursos de graduação. Por esse motivo, este é o edital com maior 

número de bolsas, para que nossos extensionistas se sintam estimulados a manter e 

diversificar suas áreas de atuação”, detalha. 

 

Tecnologia – Este ano a Proex também lança o novo sistema de gerenciamento das 

ações extensionistas. A proposta é integrar o registro dos projetos e programas, desde a 

submissão das propostas até a emissão dos relatórios de avaliação. “As propostas do 

PIBEX já serão entregues à Proex por meio do novo sistema, no qual os avaliadores irão 

analisar as ações. Mas o maior avanço desta ferramenta é no acompanhamento destes 

projetos e na avaliação da eficácia e do cumprimento dos cronogramas a fim de termos 

a certeza de que este investimento está sendo aproveitado da melhor forma possível”, 

aponta Fernando Arthur Neves. 

 

Serviço: 

Submissões de propostas para o PIBEX 2013 da UFPA 

Período: 21 de janeiro a 4 de fevereiro 

Número total de bolsas disponíveis: 300 bolsas de R$ 400,00. 

Acesse o edital completo: 

(http://proex.ufpa.br/DIRETORIO/EDITAIS/DPP/Edital%20PIBEX%2019_2012.pdf)  

http://proex.ufpa.br/DIRETORIO/EDITAIS/DPP/Edital%20PIBEX%2019_2012.pdf

