Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência
Metas do PDI

Elevar o número de
projetos de extensão
(cursos, eventos,
programas)

Iniciativas

Resultados

Percentual de Execução

Análise dos Resultados Executados (detalhamento sucinto dos
resultados alcançados, bem como quantificação e fatores que
dificultaram a execução, se houver)

Todos os Editais foram publicados. Com a Pandemia os Editais
especificos de ações de extensão para enfrentamento da Covid-19
foram inseridos no planejamento da Codex e publicados para
normatizar as ações de extensão com a comunidade voltadas para
1. Publicação do Edital EXT.
este momento. Conforme Instrução Normativa publicada pela
Fluxo Contínuo, PBEXT e PBEXT
100% - Totalmente
Codex/Procev, as projetos de extensão puderam adequar suas
AF; Editais de fluxo Contínuo e
executado
ações conforme necessidade e realidade da comunidade, seguindo
PBEXT Ações de
as orientações de prevenção e segurança. O total de projetos
enfrentamento Covid-19
registrados no Sistema de Extensão - SIEx, foram de 833. No Edital
Ampliar a participação e
PBEXT Ações foram de 127, no Edital Ações Afirmativas foram 37
visibilidade da
projetos, 579 projetos do Edital de Fluxo Contínuo e 90 projetos
Universidade junto a
nos Editas específicos de ações de enfrentamento a Pandemia.
sociedade, com ênfase no
26% a 50% - Foram
Foram realizados os ajustes e adequações no portal dos periódicos
desenvolvimento
2. Publicação da Revista de
desenvolvidas algumas da UFMT, mas devido à falta de pessoal, não foi possível organizar
econômico e na
Extensão - Revista Corixo;
ações previstas
a publicação da Revista Corixo de Extensão Universitária conforme
responsabilidade social
(intermediário)
planejado.
A divulgação das ações de Extensão foram realizadas nas redes
sociais da Procev e da UFMT, no site da oficial da UFMT e pela
TVU. E para intensificar a divulgação foi criado um canal no
3. Divulgação dos projetos de
100% - Totalmente
Youtube Extensão UFMT em Rede, onde são publicados vídeos das
extensão no site e nas redes
executado
ações de Extensão e quinzenalmente é realizado o Programa
sociais;
Conexão 50: Extensão Viva, que tem o objetivo de reunir
coordenadores de projetos de Extensão para troca de experiências
e divulgação das atividades de Extensão.
Os catálogos de Extensão foram realizados e divulgados na página
Fortalecer a relação
4. Elaboração do Catálogo de
da Codex: https://www.ufmt.br/unidade/extensao-procev. Os
Universidade – Sociedade
Extensão para divulgação e
100% - Totalmente
catálogos referentes ao ano de 2020 serão divulgados no primeiro
voltada à valorização da
transparência da quantidade
executado
semestre de 2021. Assim como, a divulgação do catálogo
diversidade, do meio
de projetos de extensão;
específico das ações de enfrentamento às consequências da
ambiente, da memória
Pandemia.

Subunidade
Responsável pela
Execução do
Resultado

Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão

Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão

Coordenação de
Extensão e
Gabinete da
Procev

Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão

Metas do PDI

Iniciativas

Resultados

cultural, da produção
artística e do patrimônio
cultural, e ações
afirmativas de defesa e
promoção dos direitos
humanos e da igualdade
étnico-racial;

5. Assessoria aos servidores e
discentes na elaboração
projetos de extensão e no
registro no Sistema de
Extensão (SIEx);

6. Buscar parcerias com a
Secretaria de Educação
Estadual e Municipal;

Aumentar e/ou consolidar
o número de registro de
ações de extensão voltadas
à valorização da
diversidade, do meio
ambiente, da memória
cultural, da produção
artística e do patrimônio
cultural, e ações
afirmativas de defesa e
promoção dos direitos
humanos e da igualdade
étnico-racial;
Integrar o ensino, pesquisa
e extensão, promovendo a
pesquisa ou iniciação
científica, de inovação
tecnológica e de
desenvolvimento artístico
e cultural na Extensão
Universitária;

7. Oficina de elaboração de
projetos e relatórios no SIEx;

8. Realização da Mostra de
Extensão;

9. Realização do SEREX 2020;

10. Divulgar e fomentar os
editais externos à UFMT;

11. Adequação contínua do
SIEx em parceria com a STI;

Percentual de Execução

Análise dos Resultados Executados (detalhamento sucinto dos
resultados alcançados, bem como quantificação e fatores que
dificultaram a execução, se houver)

76% a 99% - Foram
Devido a pandemia, o trabalho foi realizado conforme a
desenvolvidas quase necessidade de cada coordenador e coordenadora dos projetos de
todas as ações previstas
extensão. Com atendimento individual por meio de recursos
(em finalização)
virtuais como o whatsapp, email, google meet.
A pandemia dificultou o processo de articulação direta da Codex
com órgãos externos. Porém os coordenadores de projetos de
extensão, pela autonomia de gestão dos projetos que lhe são
76% a 99% - Foram
conferidas, realizaram articulação para viabilizar os projetos,
desenvolvidas quase
principalmento as ações de extensão com atividades para o
todas as ações previstas
enfrentamento à Covid-19. As parcerias foram realizadas com a
(em finalização)
Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria Municipal de Saúde de
Sinop e parcerias com diversas empresas e instituições
filantrópicas.
Devido a pandemia, as oficinas presenciais foram suspensas e o
51% a 75% - Foi
trabalho foi realizado conforme a necessidade de cada
desenvolvida a maior
coordenador e coordenadora dos projetos de extensão. Com
parte das ações
atendimento individual por meio de recursos virtuais como o
previstas (avançado)
whatsapp, email, google meet.
A XI Mostra de Extensão foi realizada em conjunto com o XI
100% - Totalmente
Seminário de Extensão Universitária da região Centro-Oeste - XI
executado
SEREX, nos dias 4 a 6 de novembro de 2020. Foram 190 trabalhos
inscritos na XI Mostra de Extensão e 172 trabalhos inscritos para o
XI SEREX, total de 362 trabalhos inscritos. Houve a participação de
18 instituições de Educação Superior do Centro-Oeste com 2001
100% - Totalmente
pessoas com inscrição realizada via sistema de eventos. A
executado
programação foi toda organizada virtualmente devido às
restrições sanitárias de realização presencial.
76% a 99% - Foram
Não houve Edital específico externo na área da Extensão. Mas os
desenvolvidas quase
Editais que poderiam ser acessados pelos extensionistas foram
todas as ações previstas divulgados, como o Edital do Ministério da Saúde e da Secretaria
(em finalização)
de Cultura de Cuiabá.
As adequações planejadas para este ano, como: adequações de
76% a 99% - Foram
usabilidade e de avaliação foram realizadas conforme necessidade
desenvolvidas quase
e disponibilidade da STI. Informamos que as adequações do SIEx
todas as ações previstas
são contínuas, para que possa atender melhor as necessidades dos
(em finalização)
servidores da UFMT.

Subunidade
Responsável pela
Execução do
Resultado
Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão

Coordenação de
Extensão e
Gabinete da
Procev

Supervisão de
Extensão
Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão
Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão
Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão
Supervisão de
Extensão

Metas do PDI

Iniciativas

Resultados

Percentual de Execução
76% a 99% - Foram
desenvolvidas quase
todas as ações previstas
(em finalização)

Análise dos Resultados Executados (detalhamento sucinto dos
resultados alcançados, bem como quantificação e fatores que
dificultaram a execução, se houver)

Todos os certificados das ações de extensão foram
disponibilizados online. Foram 29.570 certificados emitidos pelo
12. Certificação online;
Sistema de Certificação até a presente data, referentes aos
Elevar a oferta de
projetos de Extensão registrados no Sistema de Extensão - SIEx.
cursos de extensão
universitária em
A divulgação das ações de Extensão foram realizadas nas redes
plataformas de cursos
sociais da Procev e da UFMT, no site da oficial da UFMT e pela
abertos em ambiente
13. Divulgação dos cursos nos
100% - Totalmente
TVU. Para ajudar na realização dos cursos, estamos encaminhando
virtual (MOOCs)
meios de comunicação;
executado
um Ambiente Virtual de Aprendizagem específico para as ações de
extensão, adequando as ações de extensão para o momento de
isolamento social.
76% a 99% - Foram
Devido à suspensão das reuniões presenciais, a demanda foi
14. Reuniões entre os Campi
desenvolvidas quase
realizada virtualmente com equipe técnica e com os gerentes das
Universitários;
todas as ações previstas Gerências de Graduação e Extensão e com a Câmara de Extensão
Elevar a integração
(em finalização)
para alinhar as ações de Extensão dos Campi.
através do número de
projetos de extensão
A pandemia dificultou o processo de articulação direta da Codex
inter e extra campus
15. Buscar parcerias com
100% - Totalmente
com órgãos externos. Foram realizadas parcerias por meio da
órgãos públicos e empresas;
executado
articulação dos projetos de extensão, principalmente para com as
ações específicas de enfrentamento à Covid-19.
Devido a Pandemia as reuniões estão sendo realizadas via online
com os membros da Câmara de Extensão que são os
multiplicadores das ações relacionadas a Extensão Universitária
16. Conscientização dos
Estimular a permanência
76% a 99% - Foram
nas Unidades Acadêmicas, o que tem efetivado a divulgação da
professores da importância do
do estudante na
desenvolvidas quase
importância do registro das ações de Extensão no Sistema de
registro dos projetos de
Elevar o número de
Universidade;
todas as ações previstas
Extensão, conforme planejamento de cada Unidade. Foram
extensão por meio de reuniões
professores
(em finalização)
enviados emails e elaborados manuais dos registros de projetos de
e material de divulgação;
proponentes de
Extensão que podem ser acessados no link:
atividades de extensão
https://www.ufmt.br/unidade/extensao-procev/pagina/siex-siste
ma-de-extensao/757
17. Adequar os manuais de
100% - Totalmente
Ação totalmente executada e divulgada no site da Extensão e no
elaboração de projetos de
executado
email dos coordenadores de projetos de extensão.
extensão;
Optou-se com a equipe e Câmara de Extensão, realizar uma
Elevar o número de
18. Elaboração da minuta de
minuta específica sobre a curricularização da Extensão, deixando a
cursos de graduação
Consolidar a formação
100% - Totalmente
adequação da Resolução
adequação da Resolução 36 para o ano de 2021. Portanto, houve
com até 10% de carga profissional do estudante;
executado
36/2005;
mudança na ação: Elaboração de minuta da creditação da
horária para extensão
Extensão nos cursos de graduação da UFMT.

Subunidade
Responsável pela
Execução do
Resultado
Supervisão de
Extensão

Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão

Supervisão de
Extensão
Coordenação de
Extensão e
Gabinete da
Procev

Coordenação de
Extensão

Supervisão de
Extensão

Coordenação de
Extensão

Metas do PDI

Iniciativas

Consolidar os dados de
avaliação institucional.

Resultados
19. Envio da minuta para os
Institutos e Faculdades para
sugestões;
20. Compilação dos dados da
minuta e envio para o
CONSEPE;
21. Realização de um Fórum
sobre creditação da extensão
nos PPCs dos cursos de
graduação.

Percentual de Execução

Análise dos Resultados Executados (detalhamento sucinto dos
resultados alcançados, bem como quantificação e fatores que
dificultaram a execução, se houver)

Subunidade
Responsável pela
Execução do
Resultado

100% - Totalmente
executado

Minuta de creditação realizada e enviada para análise das
coordenações de cursos da UFMT, com prazo até fevereiro de
2021.

Coordenação de
Extensão

0% - Não iniciado

Conforme cronograma será realizada em fevereiro de 2021.

Coordenação de
Extensão

100% - Totalmente
executado

Fórum realizado em conjunto com a UFR com participantes de
servidores e estudantes da UFMT e da UFR.

Coordenação de
Extensão

Promover a formação do
51% a 75% - Foi
estudante com integração 1. Creditação da extensão no
desenvolvida a maior
Elevar o número de
do ensino, pesquisa e
Histórico Escolar do estudante.
parte das ações
estudantes da
extensão.
previstas (avançado)
instituição envolvidos
na organização e /ou
execução de atividades
1. Chamada Interna de
de extensão
Incentivar a participação
participação de estudantes
100% - Totalmente
dos estudantes na iniciação
executado
voluntários nos projetos de
à prática profissional.
extensão.
Incentivar e dar suporte
adequado ao lazer e à
prática esportiva nas suas
1. Aprimorar as ações já
100% - Totalmente
três manifestações:
existentes.
executado
educação, participação
Manter e consolidar o
(lazer) e rendimento;
número de ações no
âmbito do esporte,
Ampliar as condições de
1. Construir e implementar
1% a 25% - Foram
lazer e vivência
permanência dos
uma política de esporte e lazer desenvolvidas poucas
(cursos, eventos,
estudantes na
na UFMT.
ações previstas (inicial)
programas)
Universidade;
76% a 99% - Foram
Reduzir a evasão e
1. Concorrer a editais de
desenvolvidas quase
retenção dos estudantes.
fomento ao esporte e lazer. todas as ações previstas
(em finalização)

Esta é uma ação que está sendo desenvolvida em conjunto com a
PROEG. Foram realizadas reuniões e organizada uma normativa
para a creditação da Extensão nos PPCs do curso e minuta da
creditação pela Procev em análise pelas coordenações de curso,
para posterior compilação e envio da Resolução para o CONSEPE.
A partir da Resolução e a mudança dos PPCs dos cursos, a
Extensão poderá ser creditada no currículo do estudante.
Ação realizada com a publicação dos Editais. Informamos que em
todos os Editais fomentamos a participação dos estudantes
voluntários. Link de acesso dos Editais:
https://www.ufmt.br/unidade/extensao-procev
Devido à pandemia as ações do esporte e lazer inicialmente
programadas para 2020, foram suspensas. Contudo, dentro das
possibilidades existentes, foram realizados ajustes e 03 novos
projetos virtuais foram propostos: Agita Aê UFMT, Seminário em
Atividades e Esportes Aquáticos e Equilíbrio de Artes Marciais e
Yoga.

Coordenação de
Extensão

Coordenação de
Extensão e
Supervisão de
Extensão

GPEL

Em discussão.

GPEL

A confirmação da implantação do núcleo do Programa Segundo
Tempo Universitário está dependente somente da assinatura do
TED.

GPEL

Metas do PDI

Iniciativas

Resultados

1. Ampliar as condições de
Estimular a produção
participação dos estudantes
cultural e artística nas suas
enquanto proponentes,
mais variadas formas.
protagonistas e produtores de
conteúdo na Universidade;
Aumentar o número de
1. Ampliar o número de
atendidos nas ações
eventos esportivos e de lazer.
esportivas e de lazer;
1. Ampliar parcerias com a
Integrar a comunidade
Faculdade de Educação Física
interna e externa à UFMT
(proposição de projetos e
no âmbito do esporte e
realização de cursos,
lazer;
seminários,
capacitações, etc.).
Elevar a integração
através do número de
Fortalecer e divulgar a
1. Organizar um calendário
ações inter e extra
imagem da UFMT no
esportivo da UFMT.
campus no âmbito do âmbito do esporte e lazer;
esporte, lazer e
Integrar a comunidade
1. Ampliar parcerias com
vivência
interna e externa à UFMT
instituições de fomento
no âmbito da vivência;
cultural.
Fortalecer e divulgar a
imagem da UFMT no
âmbito vivência.

Elevar o número de
ações no âmbito da
cultura (cursos,
eventos, programas)

Incentivar e dar suporte
adequado às expressões
culturais, com ênfase nas
ações desenvolvidas pelas
supervisões da
Coordenação de Cultura e
Vivência;

Percentual de Execução

Análise dos Resultados Executados (detalhamento sucinto dos
resultados alcançados, bem como quantificação e fatores que
dificultaram a execução, se houver)

Subunidade
Responsável pela
Execução do
Resultado

1% a 25% - Foram
desenvolvidas poucas
ações previstas (inicial)

Devido ao corte de orçamento (R$ 897 mil em 2019 para R$ 105
mil em 2020) e às restrições causadas pela epidemia de COVID-19,
o número de projetos realizados através do auxílio vivência foi
reduzido de 155 (cultura) e 152 (esporte) em 2019, para um total
de 33 em 2020 (29 de cultura e 4 de esporte).

GPC

1% a 25% - Foram
desenvolvidas poucas
ações previstas (inicial)

Devido à pandemia todas os eventos esportivos e de lazer,
programados para 2020, foram suspensas.

GPEL

26% a 50% - Foram
desenvolvidas algumas
ações previstas
(intermediário)

Dentro das possibilidades existentes, foi realizado o Seminário em
Atividades e Esportes Aquáticos: mulheres em foco em parceria
com a FEF.

GPEL

Devido à pandemia, a organização de um calendário esportivo foi
inviabilizada.

GPEL

1% a 25% - Foram
desenvolvidas poucas
ações previstas (inicial)
26% a 50% - Foram
desenvolvidas algumas
ações previstas
(intermediário)

26% a 50% - Foram
1. Tornar a UFMT referência
desenvolvidas algumas
de qualidade através das ações
ações previstas
planejadas e executadas.
(intermediário)

1. Aprimorar as ações já
existentes;

76% a 99% - Foram
desenvolvidas quase
todas as ações previstas
(em finalização)

Considerando a queda no número de ações, consequentemente
tem-se queda na integração, já que esta se daria por meio do
número de ações realizadas no âmbito da vivência. Dessa forma,
tem-se uma queda quanto à possibilidade de integração.
Considerando a queda no número de ações, consequentemente
tem-se queda na integração, já que esta se daria por meio do
número de ações realizadas no âmbito da vivência. A imagem da
UFMT permaneceu sendo divulgada por meio das ações realizadas
no âmbito da vivência, porém, em menor número de ações.
A pandemia de Covid 19 exigiu o aprimoramento e adaptação das
atividades já realizadas para que pudessem continuar existindo e
chegando à comunidade através de ambiente virtual. Apesar de
algumas ações não terem acontecido, pois necessitavam ser
presenciais, várias outras foram repensadas e aconteceram a
partir desse novo contexto e possibilidade.

GPC

GPC

CCV

Metas do PDI

Iniciativas

Resultados

Percentual de Execução

Análise dos Resultados Executados (detalhamento sucinto dos
resultados alcançados, bem como quantificação e fatores que
dificultaram a execução, se houver)

A política de cultura continuou sendo difundida por meio das
ações realizadas na Plataforma Virtual Cultura e Vivência, que até
o momento conta com aproximadamente 165 publicações, que
2. Difundir a política de cultura
100% - Totalmente
juntas atingiram em torno de 36 mil acessos, no ano de 2020.
da Procev;
executado
Concomitantemente, as redes sociais da PROCEV, Cultura e
Vivência, além das redes sociais de cada supervisão foram sempre
acionadas.
Manter as ações culturais
propostas por estudantes
Devido à pademia de Covid 19 e à pouca oferta de editais por
na modalidade Auxílio
parte do governo federal, houve o acesso aos editais da Extensão
Vivência.
UFMT que oferecem bolsas de extensão - PBEXT e PBEXT-AF, além
1% a 25% - Foram
do edital complementar PBEXT para enfrentamento ao
3. Concorrer a editais de
desenvolvidas poucas
Coronavírus - COVID-19. Cabe citar que os editais municipais e
fomento a cultura.
ações previstas (inicial) estaduais tiveram um foco restrito à profissionais da cultura que
ficaram sem renda durante este ano. Entretanto, há um projeto de
convênio com a Orquestra Sinfônica que está sendo consolidado
junto à Uniselva.
As ações previstas anteriormente seriam presenciais mas, devido à
pandemia Covid19, as mesmas passaram a ser virtuais,
concentradas na Plataforma Virtual Cultura e Vivência e redes
sociais dos equipamentos culturais-supervisões que compõe a
Aumentar o número de
76% a 99% - Foram
Coordenação de Cultura e Vivência da UFMT. Com a virtualização
participantes/
1. Ampliar o número de
desenvolvidas quase
das ações e estratégias de divulgação alinhados com a imprensa,
atendimentos nas ações
eventos e ações culturais;
todas as ações previstas potencializamos o número de participantes envolvidos e atendidos
culturais;
(em finalização)
nas ações culturais, ultrapassando fronteiras geográficas e outros
países. Todavia, a ampliação do número de eventos enquanto
Elevar a integração
ações culturais também foram potencializadas no meio virtual,
através do número de
com parcerias que resultaram em campanhas interativas, como
ações inter e extra
mostras e exposições colaborativas com a comunidade.
campus no âmbito da
As ações previstas anteriormente seriam todas presenciais mas,
cultura
devido à pandemia Covid19, todas passaram a ser virtuais,
concentradas na Plataforma Virtual Cultura e Vivência e redes
2. Ampliar parcerias com
sociais dos equipamentos culturais-supervisões que compõe a
Integrar a comunidade
Secretarias de Cultura e outras
100% - Totalmente
Coordenação de Cultura e Vivência. A parceria com a Residência
interna e externa da UFMT; instituições relacionadas ao
executado
Artística CasaCorpo, que ocupava o Ateliê Livre, continua de forma
campo da cultura e afins;
virtual. Além disso, algumas outras parcerias com artistas e
instituições foram feitas para viabilizar as diversas ações
realizadas.

Subunidade
Responsável pela
Execução do
Resultado

CCV

CCV

CCV

CCV

Metas do PDI

Iniciativas

Fortalecer e divulgar a
imagem da UFMT.

Manter a integração
através do número de
ações inter e extra
campus no âmbito do
esporte, lazer e
vivência

- Garantir a meta de
atendimentos;
- Integrar a comunidade
interna e externa à UFMT;
- Fortalecer e divulgar a
imagem da UFMT.

Análise dos Resultados Executados (detalhamento sucinto dos
resultados alcançados, bem como quantificação e fatores que
dificultaram a execução, se houver)

Subunidade
Responsável pela
Execução do
Resultado

3. Manter a organização do
76% a 99% - Foram
calendário de cultura da UFMT desenvolvidas quase
e da Agenda Cultural e Artística todas as ações previstas
anual.
(em finalização)

As ações previstas anteriormente seriam todas presenciais mas,
devido à pandemia Covid19, as mesmas passaram a ser virtuais,
concentradas na Plataforma Virtual Cultura e Vivência e redes
sociais dos equipamentos culturais-supervisões que compõe a
Coordenação de Cultura e Vivência. Assim, apesar de não
mantermos a organização do calendário de cultura da UFMT e da
Agenda Cultural e Artística inicialmente prevista, váriais ações
foram repensadas, readequadas e realizadas a partir dessa nova
realidade que se apresentou em 2020.

CCV

26% a 50% - Foram
desenvolvidas algumas
ações previstas
(intermediário)

Considerando a queda no número de ações, consequentemente
tem-se queda na integração, já que esta se daria por meio do
número de ações realizadas no âmbito da vivência.

GPC

Resultados

1. Priorizar eventos que
contemplem o coletivo e a
diversidade cultural.

Percentual de Execução

