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EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO PARA REGISTRO, APOIO E 

MONITORAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO NO SUAP VINCULADOS AOS 

CAMPI DO IFMA, EXERCÍCIO 2016. 

EDITAL Nº03/2016 – PROEXT/IFMA 

 

Em consonância com a Lei número 11.892 de 29 de dezembro de 2008, artigo 7º, inciso IV, a 

Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais do Instituto Federal do Maranhão torna 

público o lançamento do Edital de Fluxo Contínuo para Registro, Monitoramento e Apoio de 

Ações de Extensão no SUAP, vinculados aos Campi do IFMA, Exercício 2016. 

1. INTRODUÇÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna público os procedimentos 

necessários ao REGISTRO PRÉVIO de ações de extensão, no endereço eletrônico SUAP 

(http://suap.ifma.edu.br), vinculados aos Campi do IFMA, exercício 2016. 

2. OBJETIVO DO EDITAL 

O presente edital, na modalidade de fluxo contínuo, tem por objetivo 

institucionalizar e definir procedimentos para registro prévio no SUAP e apoio financeiro, 

quando necessário, de ações de extensão que serão executados pelos Campi, no exercício de 

2016. 

3. DEFINIÇÕES E DIRETRIZES 

3.1 Segundo a Política de Programas e Projetos do IFMA, Resolução nº 47 de 18 de 

setembro de 2015, Capítulo V, art. 5 “As ações de extensão podem ser desenvolvidas 

na forma de programas ou projetos, articulados com o ensino e a pesquisa, de forma 

indissociável, ampliando e fortalecendo a relação entre o IFMA e a sociedade ” 

3.2 São diretrizes para a elaboração das ações da extensão: 

3.2.1 Programa: um conjunto articulado de projetos, preferencialmente 

integrandos as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-

institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, 

sendo executado a médio e longo prazo. 
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3.2.2 Projeto: são ações de extensão, processuais e contínuas de caráter educativo, 

social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 

determinado podendo ser:  

I - vinculado a um programa fazendo parte de uma nucleação de ações 

previstas; e 

II - não-vinculado a programa, sendo uma ação de extensão isolada. 

3.3 Ações de extensão: 

3.3.1 Curso de extensão: 

I – Presencial; 

II - À distância; e 

III - Presencial mediado por tecnologia. 

3.3.2 Evento: 

I - Congresso ou evento similar; 

II - Jornada ou evento similar; 

III - Conferência ou evento similar; 

IV - Ciclo de debates ou evento similar; 

V - Exposição; 

VI - Espetáculo; 

VII - Eventos esportivos; 

VIII - Festival; e 

IX - Campanha. 

3.3.3 Prestação de serviço: 

I - Serviço eventual; 

a. Consultoria; 

b. Assessoria; e 

c. Curadoria. 

II - Atendimento ao público em espaço de cultura, ciência e tecnologia: 

a. Espaço e/ou museu cultural; e 
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b. Espaço e/ou museu de ciência e tecnologia. 

3.3.4 Produções e Publicações de extensão: 

I - Livros; 

II - Anais; 

III - Capítulo de livro; 

IV - Artigo; 

V- Trabalhos completos em congresso; 

VI - Resumo em congresso; 

VII - Manual; 

VIII - Jornal; 

IX - Revista; 

X - Relatório técnico; 

XI - Produção audiovisual filme; 

XII - Produção audiovisual vídeo; 

XIII - Produção audiovisual DVD; 

XIV - Produção audiovisual CD’s; 

XV - Produto audiovisual – outros; 

XVI - Aplicadores para computador; 

XVII - Jogos educativos; 

XVIII - Programas de rádio; 

XIX - Produtos artísticos; e 

XX - Outros produtos e publicações. 

Visita Técnica: 

I - Curta distância; e 

II - Longa distância; 

As ações de extensão propostas devem estar congruentes com as áreas 

temáticas e temas, conforme orientação do Ministério da Educação – MEC. 

As áreas temáticas são: 
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I - Educação;  

II - Cultura e arte; 

III - Pesca e aquicultura;; 

IV - Promoção da saúde; 

V- Desenvolvimento urbano; 

VI - Desenvolvimento rural: agroecologia e produção orgânica; 

VII - Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza; 

VIII - Geração de trabalho e renda; 

IX - Preservação do patrimônio cultural brasileiro; 

X - Direitos humanos; 

XI - Promoção da igualdade racial; 

XII - Mulheres e relações de gênero; 

XIII - Esporte e lazer; 

XIV - Comunicação; 

XV - Desenvolvimento regional; 

XVI - Justiça: cidadania, inclusão e direitos; 

XVII - Ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social; 

XVIII - Meio ambiente e recursos naturais subtemas; e 

XIX - Modernização da gestão pública. 

3.3.5 São temas da extensão: 

Para cada área temática existem temas específicos que devem direcionar a 

elaboração das atividade de extensão apresentada no ANEXO I. 

4 DA VIGÊNCIA DO PROGRAMA 

O período de execução e vigência do Edital de Fluxo Contínuo para Registro, 

Monitoramento e Apoio de Ações de Extensão no SUAP, vinculados aos Campi do IFMA, será 

de 17/02/2016 a 30/11/2016. 
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5 DO CRONOGRAMA 

5.1 Os prazos para o objetivo desde edital seguem na tabela abaixo: 

JULGAMENTOS 

 1 2 3 5 5 6 

Data limite da 

submissão no SUAP 
29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 

Data limite para 

protocolar o projeto 

impresso pelo SUAP 

01/03/2016 01/04/2016 02/05/2016 01/06/2016 01/07/2015 01/08/2016 

Pré-seleção 
Até 

08/03/2015 

Até 

08/04/2016 

Até 

09/05/2016 

Até 

08/06/2016 

Até 

08/07/2016 

Até 

08/08/2016 

Divulgação das 

propostas aprovadas/ 

selecionadas 

A partir de 

15/03/2016 

A partir de 

15/04/2016 

A partir de 

16/05/2016 

A partir de 

15/06/2016 

A partir de 

15/07/2016 

A partir de 

15/08/2016 

Monitoramento Durante toda execução das ações de extensão 

Conclusão da Ação 

de Extensão no 

SUAP* 

Pelo proponente, até 30 dias após data prevista para conclusão da ação de 

extensão no projeto. 

* Ressalta-se que todas as propostas devem findar até, no máximo, dia 31/12/2016. 

 
JULGAMENTOS 

 7 8 9 10 11 12 

Data limite da submissão 

no SUAP 
Até 

31/08/2016 

Até 

30/09/2016 

Até 

31/10/2016 

Até 

30/11/2016 
- - 

Data limite para 

protocolar o projeto 

impresso pelo SUAP 

Até 

01/09/2016 

Até 

03/10/2016 

Até 

01/11/2016 

Até 

01/12/2016 
-  

Pré-seleção 
Até 

09/09/2016 

Até 

11/10/2016 

Até 

08/11/2016 

Até 

09/12/2016 
- - 

Divulgação das propostas 

aprovadas/ 

selecionadas 

A partir de 

15/09/2016 

A partir de 

17/10/2016 

A partir de 

16/11/2016 

A partir de 

15/12/2016 
- - 

Monitoramento Durante toda execução das ações de extensão 

Conclusão da Ação de 

Extensão no SUAP* 

Pelo proponente, até 30 dias após data prevista para conclusão da ação 

de extensão no projeto. 
* Ressalta-se que todas as propostas devem findar até, no máximo, dia 31/12/2016. 

 

5.2 As propostas serão julgadas de acordo com suas respectivas datas de submissão, 

organizadas de acordo com o Cronograma que segue: 

 

EVENTO MÊS A MÊS B MÊS C MÊS D 

Inscrição e protocolo do Projeto A     

Aprovação do Campus e PROEXT para o Projeto A     

Previsão de Início do Projeto A     
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6 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Serão proponentes quaisquer servidores, docentes ou técnicos administrativos, 

pertencentes aos quadros do IFMA, que ao final da ação de extensão receberão o 

certificado de coordenador; 

6.2 O proponente não poderá ter pendências de relatório e/ou prestação de contas com a 

PROEXT em editais anteriores; 

6.3 O proponente, se contemplado, será o responsável pela coordenação e aplicação dos 

recursos financeiros, se houver, e pela entrega dos relatórios e prestação de contas ao 

DERI ou setor equivalente no Campus; 

6.4 A participação docente levará em conta a regulamentação da carga horária específica 

no âmbito do IFMA, observada a devida compatibilidade com as atividades de ensino 

e pesquisa; 

6.4.1 Os docentes participarão como bolsistas ou voluntários. 

6.5 A participação de servidores técnico-administrativos levará em conta a adequação de 

seu cargo ou função e a compatibilidade da formação escolar, ou experiência 

profissional, com natureza da atividade proposta; 

6.5.1 Na adequação de sua carga horária, dar-se-á preferência ao desempenho das 

atividades inerentes ao cargo e função, respeitando manifestação da chefia 

imediata; 

6.5.2 Os servidores técnico-administrativos participarão como voluntários. 

6.6 A participação de estudantes nas equipes executoras é obrigatória e recairá sobre 

aqueles de matrícula e frequência regular às aulas, com disponibilidade de carga 

horária necessária para sua efetiva participação, conforme manifestada pelo 

proponente; 

6.6.1 Os estudantes participarão como bolsistas ou voluntários; 

7 DAS PROPOSTAS 

7.1 A proposta para ações de extensão deverá ser preenchida inicialmente via on-line, no 

SUAP, contendo detalhamento da ação (dados gerais, caracterização dos 

beneficiários, equipe, metas/atividades, plano de aplicação, plano de desembolso, 

anexos); 
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7.2 As ações de extensão que necessitem de orçamento, deverão apresentar despesas 

operacionais e de mensalidade de bolsas aos alunos, conforme item 10 deste edital; 

7.3 Após o preenchimento da proposta e ENVIO pelo SUAP, a mesma deverá ser 

impressa, anexada a um memorando, protocolado para o Departamento de Extensão 

e Relações Institucionais (DERI) ou setor correlato no Campus para as devidas 

providências; 

7.4 A não observância dos itens 8.1, 8.2, 8.3 implicará na não aceitação da proposta ou 

no não financiamento dos itens pelo Campus e/ou pela Pró-Reitoria de Extensão – 

PROEXT; 

 

8 DAS BOLSAS 

8.1 As bolsas serão concedidas conforme prevê o Capítulo IV da Política de Programas 

e Projetos de Extensão, Resolução nº47 de 18 de setembro de 2015, sendo os 

beneficiários: 

8.1.1 Servidores ativos ou inativos;  

8.1.2 Empregados ou funcionários ativos vinculados a empresas públicas ou 

privadas, nacionais e internacionais, que possuam cooperação com o IFMA;  

8.1.3 Estudantes, regularmente matriculados em todos os níveis e modalidades de 

ensino presenciais e a distância dos Campus, Campus Avançados, Polo de 

Inovação, Polo de Educação a Distância e Centros de Referência; 

8.1.4 Profissionais autônomos ou aposentados de comprovada capacidade técnica 

relativa ao escopo do programa ou projeto. 

8.2 As bolsas serão consentidas de acordo com o item 9 deste edital. 

8.3 As bolsas terão vigência até a data prevista para término do projeto da ação de 

extensão, não podendo ultrapassar o mês de dezembro de 2016, conforme descrito 

no item 5.1 

9 DOS BOLSISTAS 

9.1 As bolsas para beneficiários citadas no item 8.1.1, para servidores ativos e nos itens 

8.1.2, 8.1.3, ficarão limitadas à carga horária máxima de 20 (vinte) horas semanais; 
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9.2 As bolsas para beneficiários citadas no item 8.1.1, para servidores inativos e no item 

8.1.4, ficarão limitadas à carga horária máxima de 40 (quarenta) horas semanais; 

9.3 Será permitido o pagamento de bolsa aos beneficiários previstos no item 8.1.1, desde 

que a carga horária dedicada às atividades do projeto seja compatível com as demais 

atividades do servidor na Instituição; 

9.4 É permitido o pagamento de bolsas aos beneficiários previstos nos itens 8.1.2, 8.1.3 

e 8.1.4 para atuação eventual em projetos; 

9.5 As bolsas serão pagas considerando a carga horária proporcional dedicada ao projeto 

pelo beneficiário a partir dos valores expressos no item 10; 

9.6 Os beneficiários das bolsas, descritos no item 8.1.3 terão obrigatoriamente que 

compor a equipe executora da ação de extensão; 

9.7 As bolsas concedidas, neste edital fundamentam-se da Portaria nº58 de 21 de 

novembro de 2014. 

9.8 Pré-Requisito para habilitação dos beneficiários citados nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4 

9.8.1 Pertencer a equipe executora do projeto, conforme inscrição realizada no 

SUAP; 

9.8.2 Não possuir pendencias de relatório e prestação de contas de projetos 

anteriores de extensão; 

9.8.3 No caso de servidor ativo, preencher e assinar Declaração de 

Disponibilidade (ANEXO II) e Termo de Compromisso (ANEXO III); 

9.8.4 Não possuir qualquer outro tipo de bolsa, concomitantemente, durante o 

período de vigência das bolsas concedidas neste edital. 

 

9.9 Pré-Requisito para habilitação dos alunos bolsistas de extensão: 

9.9.1 Estar regulamente matriculado nos cursos Técnicos ou Superior do IFMA; 

9.9.2 Não possuir qualquer tipo de bolsa dos Programas Específicos de 

Assistência Secundária previsto na Política de Assistência ao Educando, 

Resolução nº64 de 05 de dezembro de 2014 ou vínculo empregatício de 

qualquer espécie, durante o período de vigência desta bolsa; 
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9.9.3 Ter cadastro no SINE (https://www.sine.com.br/cadastrar-curriculo); 

9.9.4 Possuir disponibilidade de tempo no período de vigência da bolsa, sem 

prejuízo de suas atividades discentes; 

9.9.5 Participar de atividades de ensino e pesquisa relacionadas às atividades de 

extensão; 

9.9.6 Não possuir vínculo familiar com o coordenador/orientador, em qualquer 

grau de parentesco. 

9.10 Dos direitos dos alunos bolsistas: 

9.10.1 O aluno receberá uma bolsa mensal, referente à data de assinatura do Termo 

de Compromisso (ANEXO IV e V) e com vigência até a data prevista para 

o término do projeto; 

9.10.2 O aluno receberá do DERI ou setor equivalente no Campus, um certificado 

de bolsista de extensão referente ao período de sua atuação na ação de 

extensão. 

9.11 Será eliminado o bolsista que: 

9.11.1 Não apresentar os documentos exigidos, conforme item 19; 

9.11.2 Não atender os critérios exigidos no item 9.9; 

9.11.3 Não aceitar as condições constantes dos documentos intitulados Termo de 

Compromisso do Bolsista (ANEXO IV e V). 

10 RECURSOS FINANCEIROS 

10.1 O recurso financeiro para realização de ações de extensão poderá ser proveniente do 

Campus ou da PROEXT; 

10.2 A proposta será inicialmente avaliada pelo Diretor Geral/Diretor Administrativo do 

Campus, que apontará a possibilidade de realização apenas com o orçamento do 

Campus; 

10.3 Casos que o Campus tenha orçamento para executar a ação de extensão, o processo 

deverá ser encaminhado para PROEXT apenas para controle e monitoramento da 

ação de extensão; 

https://www.sine.com.br/cadastrar-curriculo


     

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO  

 

 

 

10.4 Caso o Campus possua apenas orçamento parcial ou não possua orçamento para 

realização da ação de extensão, o processo deverá ser encaminhado para a PROEXT 

para avaliação e aprovação orçamentária com recurso parcial ou total desta Pró-

Reitoria; 

10.5 Quando houver apoio financeiro de fontes externas, os recursos devem ser 

registrados no SUAP pelo proponente; 

10.6 Serão financiados, desde que compatíveis com o objetivo do presente Edital, e 

devidamente justificados, os seguintes itens de despesa: 

10.6.1 Material de consumo: caracteriza-se por não agregarem fisicamente ao 

produto final sendo meramente utilizados nas ações de apoio administrativo, 

comercial e operacional; 

10.6.2 Bolsas para os beneficiários citados no item 8.1.1, servidores ativos e no 

item 8.1.2, seguindo as orientações do item 9.1, terão valores de bolsa 

mensal, conforme tabela abaixo: 

DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO VALOR MENSAL 

Extensionista Responsável pelo suporte técnico à elaboração do projeto, pelo planejamento e 
execução do projeto de extensão, pela coordenação e orientação da equipe e pela 

apresentação de resultados aos parceiros, juntamente com o Gestor de Projetos, 

devendo ter conhecimento específico sobre o tema do projeto de extensão, além da 

habilidade de gerenciar equipes de trabalho predominantemente compostas por 

estudantes 

R$ 1.500,00 

Gestor de Programa Profissional responsável pela captação de parceiros e pela administração dos contratos 

de parceria, sendo desejável o conhecimento sobre gestão de convênios e contratos, 
habilidade de intermediação das linguagens empresarial e acadêmica e o domínio de 

técnicas de gestão de pessoas e de recursos físicos e financeiros; 

R$ 3.000,00 

Gestor de Projetos Gestor de projetos: profissional responsável pela gestão e pelo bom andamento do 
projeto contratado, sendo desejável o conhecimento de técnicas de gestão de projetos, 

habilidade de intermediação das linguagens empresarial e acadêmica e domínio de 

técnicas de gestão de pessoas e de recursos físicos e financeiros; 

R$ 3.000,00 

Coordenador de Projeto Profissional responsável pela elaboração do projeto, apresentação dos resultados aos 
parceiros, elaboração da prestação de contas e pelo bom andamento do projeto 

contratado, devendo ter conhecimento específico sobre o tema da pesquisa ou do 
projeto de extensão, além da habilidade de gerenciar equipes de trabalho; 

R$ 3.000,00 

Colaborador Externo Profissional especialista, sem vínculo com o IF, cuja expertise é essencial para a 

complementação da competência da equipe, visando contribuir para a eficácia do 

projeto; 

R$ 4.000,00 

*A tabela utiliza como referência a carga horária de vinte horas semanais, totalizando oitenta horas mensal. 

** As bolsas poderão ser pagas considerando a carga horária proporcional dedicada ao Projeto pelo beneficiário a 

partir dos valores, referentes à carga horária de vinte horas. 

10.6.3 Bolsas citadas no item 8.1.3 por ação de extensão; 

10.6.3.1 O valor da bolsa, para os alunos bolsistas, será o mesmo constante 

na Resolução nº05/2012 e nº 064/2014 CONSUP/IFMA, sendo: 
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 Ensino Médio/Técnico: 260,00 (duzentos e sessenta reais). 

 Ensino Superior: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

10.6.4 Bolsas citadas no item 8.1.1, servidores inativos e no item 8.1.4, seguindo 

as orientações do item 9.2, terão valores de bolsa mensal, conforme tabela 

abaixo: 

DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO Origem  VALOR 

MENSAL 

Intercambista Profissional ou estudante, responsável pelo 

desenvolvimento das atividades previstas no projeto de 
intercâmbio, sendo que o intercambista profissional, 

brasileiro ou estrangeiro, deve possuir qualificação que 

complemente a competência da equipe em aspectos pontuais 
e temporários e o intercambista estudante é o cidadão ou 

profissional em processo de aprendizagem, que demanda a 
convivência em ambientes estimulantes, gerando novas 

referências para a sua formação profissional 

 

No País 

Intercambista 

Profissional - 
Especialista 

Visitante 

 

3.500,00 

Intercambista 
Profissional - 

Pesquisador 

Visitante 

 

 

No 

Exterior 

Estudante 

(Técnico/Graduação) 

 

Estudante (Pós-

Graduação) 

 

Profissional  

*A tabela utiliza como referência a carga horária de quarenta horas semanais, totalizando cento e sessenta horas 

mensais. 

** As bolsas poderão ser pagas considerando a carga horária proporcional dedicada ao Projeto pelo beneficiário a 

partir dos valores, referentes à carga horária de quarenta horas semanais. 

10.6.5 As bolsas de extensão terão vigência até a data prevista para término do 

projeto da ação de extensão, não podendo ultrapassar o mês de dezembro de 

2016, conforme descrito no item 5.1 

10.7 Contratação de Pessoa Jurídica, para o atendimento dos objetivos do projeto; 

10.8 Itens de material permanente não serão financiados neste edital. 

11 DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 

 

11.1 Deverá ser comunicado ao DERI ou setor equivalente no Campus, pelo coordenador 

contemplado, qualquer alteração relativa à execução do projeto apresentado, 

acompanhado da devida justificativa; 

 

11.2 O coordenador não poderá realizar qualquer mudança no projeto sem que sua 

justificativa seja aprovada pela Comissão de Extensão do Campus (quando o projeto 

for aprovado pelo Campus) ou pela Comissão de Extensão da PROEXT (quando o 

projeto for aprovado pela PROEXT); 
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12 LIMITES DE AÇÕES DE EXTENSÃO ACEITOS POR CAMPUS 

Não haverá limite de submissão de ações de extensão por Campus. À medida que 

forem cadastrados no SUAP e protocolados ao DERI ou setor correlato do Campus, serão 

avaliadas, podendo ser aceito ou não, de acordo com as diretrizes e condições do Campus; 

13 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTA 

 

13.1 Pré-Seleção 

13.1.1 O DERI ou setor correlato verificará no sistema se todos os projetos inscritos 

no SUAP foram ENVIADOS; 

13.1.2 O DERI ou setor correlato verificará se todos os projetos inscritos no SUAP 

foram PROTOCOLADOS; 

13.1.3 A ausência de ENVIO do projeto no SUAP ou do PROTOCOLO do projeto 

inviabilizará a pré-seleção do mesmo e consequentemente da sua avaliação e 

aprovação/seleção. 

 

13.2 Avaliação 

13.2.1 Após pré-seleção, o DERI ou setor correlato deverá reunir a Comissão de 

Extensão do Campus para verificar a natureza da ação de extensão, se está 

de acordo com as orientações deste edital (ver item 13.2.6) e encaminhar para 

o Diretor/Chefe do departamento do servidor para verificar a viabilidade de 

realização da proposta; 

OBS 1: A Comissão de Extensão do Campus deverá ser instituída pelo 

Diretor Geral.  

OBS 2: A Comissão deve ser composta por três membros, sendo o chefe do 

DERI ou setor correlato membro nato desta comissão. 

13.2.2 Após a apreciação do Diretor/Chefe do Departamento do servidor, o processo 

deve ser encaminhado para conhecimento, autorização do Diretor Geral do 

Campus; 
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13.2.3 De acordo com a proposta da ação de extensão e com a viabilidade 

orçamentária do Campus, o Diretor Geral poderá dar parecer favorável 

assumindo 100% do financiamento da proposta ou solicitando auxílio da 

PROEXT parcial ou integralmente; 

13.2.4 Após parecer do Diretor do Campus, o processo será encaminhado para a 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT para: 

a. Controle e monitoramento da ação de extensão quando o Campus apoiar 

100% o financiamento da atividade; 

b. Para avaliação, quando o Campus evidenciar a necessidade financeira 

parcial ou total da PROEXT. 

OBS: O Campus deverá enviar o processo em até 15 dias, após o início do 

processo de avaliação, para a PROEXT para atender os prazos estabelecidos no 

item 5.1. 

13.2.5 Na PROEXT, a avaliação será realizada pela Comissão de Avaliação, 

indicada pelo Pró-Reitor e Extensão e pelo Coordenador de Projetos de 

Extensão; 

13.2.6 A avaliação levará em conta o disposto a seguir: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Atendimento a Metas do PDI 0-20 

Natureza Extensionista da Proposta 0-10 

Atendimento às Diretrizes e Objetivos das Ações de Extensão 0-10 

Atendimento à Áreas Temáticas e Temas  0-10 

Clareza e precisão da proposta 0-10 

Impacto social da proposta 0-10 

Adequação à demanda local ou regional da proposta 0-10 

Integração com ensino e pesquisa do IFMA 0-10 

Associação com outras ações de extensão do IFMA 0-10 

Total Máximo 100 

 

 

 

 



     

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO  

 

 

 

14 APROVAÇÃO DE PROJETOS ENCAMINHADOS À PROEXT 

 

14.1 Para aprovação a proposta deverá perfazer um número mínimo de 50 pontos na 

avaliação; 

14.2 Em relação aos valores financeiros que poderão ser apoiados pela Pró-Reitoria de 

Extensão – PROEXT, sua aprovação poderá ser do valor parcial ou total da ação de 

extensão, respeitando os critérios descritos no item 10.6 e a disponibilidade 

orçamentária desta Pró-Reitoria; 

 

15 DO RESULTADO 

 

15.1 Para propostas aprovadas apenas pelo Campus: 

15.1.1 A Comissão de Extensão do Campus, tem até 30 (trinta) dias, após o 

fechamento da inscrição no SUAP e protocolo do processo para enviar o 

resultado para publicação, o qual será afixado na portaria do Campus e no 

site do IFMA; 

15.2 Para propostas aprovadas pela PROEXT: 

15.2.1 A Comissão de Avaliação, respeitando o item 5.1 deste edital, após o envio 

da proposta pelo Diretor do Campus, divulgará o resultado no site da 

PROEXT (proext.ifma.edu.br) e também o encaminhará para o DERI ou seu 

equivalente para fixar listagem dos aprovados na portaria do Campus. 

 

16 DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

O prazo de interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis a contar da 

divulgação do resultado, cabendo à Comissão de Extensão do Campus (para propostas avaliadas 

apenas pelo Campus) e a Comissão de Avaliação da PROEXT (propostas avaliadas para auxílio 

financeiro da PROEXT) proceder ao julgamento do pleito. 

 

17 DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES (apenas para propostas aprovadas) 

 

17.1 São deveres do Coordenador: 

17.1.1 Executar as atividades previstas na proposta aprovada; 

17.1.2 Entregar a documentação completa, conforme item 19 do presente Edital; 

17.1.3 Informar, via protocolo, o início das atividades do bolsista e do voluntário 

(se houver) ao DERI ou seu equivalente no Campus; 

17.1.4 Revisar, assinar e encaminhar ao DERI ou seu equivalente os relatórios 

mensais e final (Anexo VI e VII) e a lista de frequência dos bolsistas e 

voluntários, para acompanhamento das atividades desenvolvidas, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente da ação de extensão; 
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17.1.5 Atualizar, sempre que necessário, os dados do projeto no SUAP, como por 

exemplo: atividades realizadas, metas alcançadas, fotos do projeto, dentre 

outros; 

17.1.6 Orientar o bolsista nas distintas fases da ação de extensão, inclusive na 

elaboração e materiais para apresentação dos resultados em eventos de 

extensão; 

17.1.7 Elaborar um Plano de Trabalho para os bolsistas e voluntários (se houver); 

17.1.8 Coordenar as atividades de acordo com o Plano de Trabalho elaborado para 

os bolsistas e voluntários (se houver); 

17.1.9 Acompanhar e avaliar cada bolsista e voluntário durante o desenvolvimento 

das atividades do Projeto; 

17.1.10 Entregar o relatório final (Anexo VII) da ação de extensão desenvolvida e 

prestação de conta, conforme item 20 deste edital. 

17.2 São deveres dos bolsistas e dos voluntários: 

17.2.1 Cumprir a carga horária, conforme plano de trabalho desenvolvido pelo 

coordenador do projeto, de efetivo trabalho na ação de extensão, sendo que 

o turno das atividades dos alunos bolsistas e voluntários (se houver) não 

poderá, em hipótese alguma, coincidir com o turno do período no qual ele 

estiver regularmente matriculado; 

17.2.2 Entregar a documentação ao coordenador, conforme item 19 do presente 

edital; 

17.2.3 Elaborar e encaminhar ao professor orientador, os relatórios mensais e final 

(ANEXO VI e VII); 

17.2.4 Desenvolver as atividades do Projeto de Extensão de acordo com o seu 

Plano de Trabalho; 

17.2.5 Assinar e entregar sua folha de frequência ao coordenador do projeto. 

17.2.6 Assinar e entregar diários para o coordenador do projeto quando a ação de 

extensão for referente a cursos; 

17.2.7 Participar das atividades de extensão, ensino e pesquisa previstas na ação de 

extensão; 

17.2.8 Apresentar trabalhos relativos a ação de extensão em eventos científicos, 

previamente definidos; 

17.2.9 Fazer referência à sua condição de bolsistas nas publicações e trabalhos 

apresentados. 

 

18 COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

18.1  O acompanhamento das ações de extensão será de responsabilidade do 

Departamento de Extensão e Relações Institucionais (DERI) ou setor correlato no 

Campus para as devidas providências; 

18.2  O proponente da Ação de Extensão encaminhará para o DERI ou setor correlato 

relatório conforme formulário padrão do IFMA (i) sempre que: 
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a. Forem concluídas as ações de extensão e anexadas no SUAP; 

b. Atenderem à solicitação advinda, independente do prazo decorrido; 

18.3 O Coordenador deve atualizar, sempre que necessário, no SUAP as etapas de Plano 

de Desembolso, Metas, Fotos, Anexo, Conclusão, dentre outros; 

18.4 A ação de extensão aprovada poderá, a pedido do Coordenador ser cancelada. Nesse 

caso, o coordenador deverá encaminhar ao Departamento de Extensão e Relações 

Institucionais (DERI) ou setor correlato no Campus via memorando, uma 

comunicação por escrito com as devidas justificativas; 

18.5 O prazo para envio de relatório final e conclusão da ação de extensão no SUAP é de 

30 (trinta) dias da conclusão da ação; 

18.6 O Campus, por meio do DERI ou seu equivalente, possui igual período para remeter 

à Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT cópia do relatório final com atestado de ação 

concluída nos termos de normalidade. 

 

19 DA ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

19.1 Após a divulgação do resultado, o coordenador/orientador deverá entregar ao DERI 

ou seu equivalente, bem como de bolsistas e voluntários (se houver), conforme a 

seguir: 

19.1.1 Cópia do CPF (coordenador/orientador, bolsistas e voluntários); 

19.1.2 Cópia da Identidade (coordenador/orientador, bolsistas e voluntários); 

19.1.3 Para o coordenador, preencher a assinar Termo de Outorga (ANEXO VIII), 

após o recebimento dos valores financiado do projeto; 

19.1.4 Para o servidor ativo, preencher e assinar Declaração de Disponibilidade 

(ANEXO II); 

19.1.5 Todos os bolsistas e coordenador devem preencher e assinar o Termo de 

Compromisso (ANEXO III); 

19.1.6 Comprovante do aluno regularmente matriculado em um curso no IFMA 

(bolsistas e voluntários); 

19.1.7 Dados bancários dos bolsistas; 

19.1.8 Termo de Compromisso do Voluntário (se houver voluntário), conforme 

ANEXO IX; 

19.1.9 Formulário de Solicitação de Bolsa (ANEXO X). 

 

 

20 RELATÓRIO FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

20.1  O relatório final deverá ser apresentado após 30 dias da realização da ação de 

extensão, conforme o modelo (ANEXO VII); 

20.2 O relatório final deve conter fotos do evento e de todos os produtos e serviços 

contratados; 

20.3 Apresentar a Planilha Orçamentária, aprovada no projeto, se houver; 
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20.4 Apresentar a Planilha de Demonstrativo de despesas conforme o modelo 

(ANEXO XI); 

20.5 Para compra de materiais de custeio e contratação de pessoa jurídica, 

apresentar, no mínimo 3 cotações, que comprovem a vantajosidade da 

aquisição do produto apresentado na Nota Fiscal; 

20.6 Todas as aquisições e contratações devem ser comprovadas mediante 

apresentação de NOTA FISCAL; 

20.7 A nota fiscal não pode obter rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data 

anterior ou posterior ao prazo de aplicação do recurso, conforme previsto no 

cronograma do projeto; 

20.8 Os produtos e/ou serviços devem ser devidamente descriminados na nota 

fiscal; 

20.9 Todas as notas fiscais deverão conter declaração do responsável certificando 

que o material foi recebido ou o serviço prestado, em conformidade com as 

especificações nele consignadas, conforme modelo abaixo: 
 

 
 

20.10 É vedada a prestação de conta com recibos, cupons fiscais, declaração, dentre 

outros; 

20.11 A nota fiscal deve vir no nome do Coordenador do Projeto; 

20.12 Os valores não utilizados no projeto deverão ser devolvidos via Guia de 

Recolhimento da União –GRU, conforme orientação da PROPLAD; 

20.13 Caso o coordenador não apresente a prestação de conta dos valores financiados 

no projeto deverá realizar a devolução parcial ou total conforme prevê o art. 46 

da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990; 

20.14 A entrega do relatório final e da prestação de contas deve ser feita via 

protocolo, para o DERI ou setor equivalente no Campus, que verificará se os 

dados estão corretos e enviará a Comissão de Extensão da PROEXT; 

20.15 Caso o projeto tenha obtido recursos de terceiros para sua execução, o 

coordenador deverá anexar uma cópia da prestação de contas deste valor (a 

mesma enviada à instituição cedente do recurso) na prestação de contas deste 

edital; 

Certifico que o material/serviço constante deste 

documento foi recebido/prestado e está em 

conformidade com as especificações nele 

consignadas. 

_______________ em ___/___/___ 

Nome: 

Cargo: 

Assinatura 
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20.16 A aprovação do relatório final e da prestação de contas será realizada pela 

Comissão de Extensão da PROEXT, mediante homologação do Pró-Reitor de 

Extensão. 

21 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1 A adesão ao Edital de Fluxo Contínuo para registro, monitoramento e apoio de ações 

de extensão no SUAP, vinculados aos Campi do IFMA, implicará a tácita aceitação 

das condições estabelecidas nesse Edital e das normas da Política de Projeto vigentes 

no âmbito do IFMA, das quais não se poderá alegar desconhecimento; 

21.2 A elaboração da proposta da ação de extensão no SUAP, não substitui o 

procedimento estabelecido na Política de Projetos de Extensão, sendo necessário o 

protocolo do processo para aprovação do Departamento/Coordenação do servidor 

proponente, bem como na Direção de Ensino/Geral dos Campi; 

21.3 A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse público, sem que implique direto à indenização de qualquer 

natureza; 

21.4 O repasse financeiro previsto por este edital está condicionado à disponibilidade 

orçamentária-financeira dos Campi e/ou da PROEXT; 

21.5 Os coordenadores que não apresentarem os relatórios e/ou prestação de contas dentro 

do prazo estabelecido serão vetados de participar de outros projetos de Extensão, 

assim como o Campus do servidor fica impossibilitado de participar de outros editais 

desta Pró-Reitoria até a entrega dos referidos documentos; 

21.6 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela Pró-

Reitoria de Extensão - PROEXT; 

21.7 Informações necessárias poderão ser obtidas na, no telefone (98) 3215-1701, Ramal 

1060 ou pelo e-mail proext@ifma.edu.br. 

 

São Luís, 17 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 

 

Fernando Antonio Carvalho de Lima 

Pró-Reitor de Extensão e Relações Institucionais  

Portaria DOU 526, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015 

Instituto Federal do Maranhão 
 

 

 

 


