
Programas de extensão universitária receberão apoio do MEC  
 
Até o próximo dia 27 de setembro, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 
Superior (SESu), receberá inscrições das propostas referentes ao Programa de Apoio à Extensão 
Universitária Voltado às Políticas Públicas (Proext) de 2004. O Edital nº 4, de 25 de agosto, que 
trata da segunda edição do programa, garante subsídios da ordem de R$ 4,5 milhões para apoiar 
programas ou projetos de extensão universitária sobre educação de jovens e adultos; capacitação 
de educadores; atenção à família; combate à fome; erradicação do trabalho infantil; combate ao 
abuso sexual de jovens e crianças; juventude e desenvolvimento social; atenção ao idoso; 
atenção às pessoas portadoras de deficiências; e atenção às populações indígenas e quilombolas. 
 
O Proext 2004 tem por objetivo apoiar as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) no 
desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de 
políticas públicas. O MEC dará apoio a 30 propostas de programas de extensão, cujo 
financiamento será de até R$ 100 mil, e a 50 projetos de extensão, com financiamento de até R$ 
30 mil. Os programas e projetos deverão obedecer a diretrizes de natureza acadêmica, ter relação 
com a sociedade e conter características de atuação sobre questões sociais prioritárias.  
 
Poderão apresentar propostas as Ifes, os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), com 
cursos de nível superior, e consórcio de Ifes com as Instituições Estaduais de Ensino Superior 
integradas em programas. As pró-reitorias de extensão, ou setores equivalentes nas instituições, 
deverão receber as propostas apresentadas nas Ifes, selecioná-las e enviá-las à SESu/MEC. Cada 
instituição poderá concorrer com até quatro propostas, sendo dois programas e dois projetos.   
 
Ampliação – Também poderão ser apresentados ao Proext 2004 programas e projetos apoiados 
pelo Proext 2003. Neste caso, os programas devem demonstrar tratar-se de uma ampliação e 
implementação de nova etapa da proposta anterior. Eles devem conter também os resultados e o 
cumprimento dos objetivos e metas do programa anterior, além de um relatório da situação do 
mesmo. 
 
Os recursos orçamentários e financeiros destinados aos programas e projetos serão liberados em 
duas parcelas. Na primeira, 40% do total dos recursos e na segunda, os 60% restantes. O Proext 
2004 terá duração de oito meses, a contar da data de liberação da primeira parcela. O MEC 
pretende divulgar os resultados da seleção até o dia 14 de outubro. A assinatura dos convênios 
ocorrerá de 18 a 29 de outubro.  
 
Serão aceitas propostas com data de postagem até 27 de setembro de 2004. O endereço para 
envio é: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Superior, Departamento de Modernização 
e Programas da Educação Superior (Depem) – Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 3º andar, sala 
341, Anexo II – CEP 70047-901 Brasília (DF). 
 
Mais informações sobre o Proext 2004 podem ser obtidas pelos telefones (61) 2104-8069 e 2104 
8811.  
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