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EDITORIAL __________

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado da Bahia – UNEB
reinaugura seu boletim eletrônico “InforPROEX”, cujo objetivo é propagar as
informações e ações extensionistas que têm ocorrido no âmbito da
Universidade. Nesta edição, traremos uma mensagem da Pró-Reitora de
Extensão, apresentaremos editais (internos e externos) e ações que estão
sendo operacionalizadas pela PROEX.

reuniram-se para debater o processo de implantação de um pólo da UATI na
cidade de Camaçari.

MENSAGEM DA PRÓ-REITORA __________

Estamos iniciando um novo ciclo na Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. Os
desafios da multicampia são grandes, mas o empenho da gestão da
Universidade com o PROGEST e dos Departamentos para responder aos
desafios, é ainda maior. Com o objetivo de colaborarmos com o
desenvolvimento sociopolítico, educacional, cultural e artístico da Bahia,
contamos com a colaboração de todas as pessoas que fazem a extensão
circular nas veias da Universidade e acreditamos na articulação com vocês –
discentes, docentes e técnicos administrativos – para ampliarmos o diálogo
interdisciplinar, promovermos ainda mais a integração com as comunidades,
fortalecendo, assim, a nossa querida UNEB.

Conferência de abertura do Semestre da UATI.

PROEX EM AÇÃO __________

PROGEST | No dia 23 de março, como desdobramento da política de
Planejamento da UNEB, membros da Administração Central sentaram-se no
gabinete da PROEX para discutir a implementação do ProGest . O ProGest é o
Plano de Gestão elaborado por uma comissão sob a condução da Proplan
(Pró-Reitoria de Planejamento) e SEAVI( Secretaria Especial de Avaliação
Institucional), que traduziram de forma objetiva os documentos institucionais
vigentes incorporando, neste, as metas do PDI (Plano de Desenvolvimento
Institucional) bem como as propostas apresentadas pela comunidade
acadêmica de forma participativa e aprovadas no último pleito que conduziu
à reeleição o Magnífico Reitor, Profº. José Bites de Carvalho e o novo
Vice-Reitor, Profº. Marcelo Ávila, para o quadriênio 2018- 2021.

Reunião PROGEST.

UATI | A Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI começou o ano a todo
vapor! No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a PROEX se fez presente
na abertura oficial do semestre da UATI, onde foi realizada uma conferência
sobre “A importância da cultura africana na formação da sociedade baiana”
ministrada pelo pesquisador César Vitorino e contou com a presença de cerca
de 400 pessoas. Já no dia 10 de abril, representantes da UATI, do Território
Metropolitano de Salvador (segmento da pessoa idosa), da Pró-Reitoria de
Extensão – PROEX e a diretora do Campus XIX, Profª. Kátia Silene Albuquerque,

Reunião de articulação para implementação da UATI, em Camaçari.

Diálogos com a EDUNEB | No dia 17 de abril, a PROEX e demais
Pró-Reitorias se reuniram com a EDUNEB para planejar a publicação de uma
série que visa incentivar autores a socializarem suas produções ligadas às
áreas temáticas das Pró-Reitorias da UNEB. Dessa iniciativa, a PROEX estará
organizando o livro a princípio intitulado como “Extensão Universitária da
UNEB: Diálogos com a sociedade baiana”.

Reunião com EDUNEB.

PROEX NA V EXPOTUDO | No dia 12 de abril, a equipe da PROEX se reuniu
com a ASCULT – Assessoria Especial de Cultura e Artes a fim de planejar a
participação da PROEX na V EXPOTUDO. A quinta edição do evento organizado e coordenado pela ASCULT e que ocorrerá entre os dias 02 e 04 de
Maio de 2018, no Campus I da UNEB - traz como tema “Sem você meu amor
eu não sou ninguém… Sem cultura, meu amor, nós não somos ninguém!” e
visa congregar produções coletivas e individuais ligadas à arte, cultura e
ciências. A entrada no evento é gratuita e a PROEX estará presente com a
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Tenda da Extensão em frente à Biblioteca com diversas atividades e
exposições.

Reunião PROEX e ASCULT.

Planejamento da PROEX | No dia 9 de abril, toda a equipe da PROEX
se reuniu para discutir sobre as ações da extensão no âmbito da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
Em consonância com o Progest, a Profª. Adriana Marmori apresentou
algumas metas que a PROEX busca alcançar, dentre elas: a
curricularização da extensão nos cursos de graduação e
pós-graduação, o incentivo a projetos que busquem o trabalho
interdisciplinar, o acompanhamento sistemático das ações de
extensão nos Departamentos para verificação do impacto dessas junto
às comunidades externa e interna e o fortalecimento dos projetos em
desenvolvimento.

Reunião de planejamento.

DE OLHO NOS EDITAIS! __________

EDITAIS INTERNOS 2018
Encerrados:
- PROBEX | O Edital 017/2018 visou o preenchimento das vagas
existentes para desenvolvimento de Projetos de Monitoria de Extensão
e Bolsistas de Monitoria de Extensão cujo objetivo é a realização de
ações de extensão.
- UATI | O Edital 018/2018 teve como objetivo a contratação
temporária de Instrutores de Nível Superior e de Nível Médio para
desenvolver atividades pedagógicas.
Em andamento:
- Produção Extensionista Discente da UNEB | O Edital 025/2018
da PROEX - em parceria com a PRAES e que tem como objetivo apoiar a
produção extensionista discente - terá seu resultado final divulgado no
dia 27 de Abril de 2018. Para maiores informações, acesse:
http://www.uneb.br/proex/editais-de-extensao/editais-de-extensao
-2018/
- PROAPEX/UNEB | O Edital 032/2018 da PROEX - que visa reafirmar a Extensão
Universitária como processo acadêmico e institucionalizado através do apoio às
ações desenvolvidas no âmbito da UNEB – terá seu resultado final divulgado no dia
7 de Maio de 2018. Para maiores informações, acesse:
http://www.uneb.br/proex/editais-de-extensao/editais-de-extensao-2018/
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
José Bites de Carvalho | Reitor
Marcelo Ávila | Vice-Reitor
Adriana Marmori | Pró-Reitora de Extensão
Ana Cristina Mendonça | Gerente de Apoio à Cultura e às Ciências (GACC)
Márcia Cerqueira – Gerente de Extensão e Ações Comunitárias (GEEX)

Futuros lançamentos:
- Edital, em parceria com a PGDP, para apoio financeiro à divulgação e
disseminação da produção extensionista de natureza científica e/ou
tecnológica, esportivo, artístico ou cultural, e caráter político-acadêmico para
docentes e técnicos.
- Edital, em parceria com a PPG, para concessão de passagens aéreas,
terrestres e/ou diárias para apoio a participação em eventos, de natureza
científica e/ou tecnológica, em Território Nacional, na condição de
apresentador de trabalhos para docentes e técnicos.
EDITAIS EXTERNOS 2018
- PETROBRAS | Está com inscrições abertas até o dia 4 de maio de 2018 para
submissão de propostas que contribuam para a conservação do meio ambiente,
melhoria das condições de vida e desenvolvimento no entorno da petrolífera e a
mitigaçãoderiscossociaisprovenientesdaexploraçãodopetróleo.Maisinformações,acesse:
http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/selecoes-publicas/selecao-2018/
- CNPq | O Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq está com inscrições abertas,
através do Edital MCTIC/CNPQ/FINEP Nº 06/2018 até o dia 4 de Maio de 2018 para
a submissão de propostas que visem a realização, no Brasil, de eventos de
abrangência mundial, internacional, nacional ou regional relacionados à ciência,
tecnologia e inovação. Mais informações, acesse: http://cnpq.br/chamadas-publicas
- CAPES | A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES está com inscrições abertas até o dia 11 de Maio de 2018 para o Programa
de Apoio de a Eventos no País (PAEP) que visam impulsionar a realização de
eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração no país. Mais
informações, acesse: http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep
- CNPq | O Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq está com inscrições abertas,
através do Edital CNPQ/SESCOOP Nº 07/2018 até o dia 6 de Junho de 2018 para a
submissão de propostas que visem apoiar projetos de pesquisa que visem
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação do País, na área de cooperativismo. Para maiores informações, acesse:
http://cnpq.br/chamadas-publicas
- FAPESB | A Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia está com
inscrições abertas para o Programa de popularização das ciências ( POPCIÊNCIAS)
com linhas de fomento para a realização de olimpíadas de ciências. O prazo para
submissão de propostas é de até 60 dias antes da realização do evento. Acesse:
http://www.fapesb.ba.gov.br/linha-de-fomento-olimpiadas-de-ciencias/

METAS DA PROEX __________

META: I - ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
AÇÕES: 1) Assessorar/secretariar a Pró-reitora; 2) Comunicações oficiais (e-mail); 3)
Acompanhamento dos processos (orçamento e finanças); 4) Articulação com as
demais pró-reitorias; 5) Frequência /COF; 6) Edital de passagens e diárias; 7) Edital
UATI. RESPONSÁVEIS: GABINETE. Equipe:Thaís Urpia, Clarindo dos Anjos, Dulcilene
Dias, Sandra Cabral.
META: II - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO
AÇÕES: 1) Acompanhamento dos editais (processos, visitas técnicas e relatórios):
PROAPEX; Monitoria; 2) Certificação; 3) Acompanhamento dos projetos de dedicação
exclusiva; 4) Acompanhamento dos Núcleos vinculados (UATI,INCUBA,ITCP,THABA);
5) Atividades comunitárias. RESPONSÁVEIS: GEEX. Equipe: Márcia Cerqueira,
Richard Mendes, Francisco Pereira, Filadelfo Amorim, Gisélia Ferreira, Suely Dantas.
META: III - DIFUSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS EXTENSIONISTAS
AÇÕES: 1) Acompanhamento dos editais de eventos (processos, participação e
relatórios): discentes, docentes e técnicos; 2) Elaboração de projetos; 3) Captação de
recursos; 4) Cursos na modalidade à distancia; 5) Atividades artístico-culturais em
articulação com a ASCULT; 6) Comunicação (Facebook, site, outros em articulação com
o Gabinete e GEEX). RESPONSÁVEIS: GACC. Equipe: Cristina Mendonça, Afonso
Leiro, Gerusa Sobreira, Maiana Alcântara, Manuela de Oliveira, Maria Sidnei
Nepomuceno.
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