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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF N° 27/2019 

Crítérios para apresentação das candidaturas ao 
Prémio PROEC de Extensão Universitária da FEF 

A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 
em sua 193' Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de junho de 2019, aprovou os critérios 
para apresentação das candidaturas ao Prémio Proec de Extensão Universitária da FEF, de 
acordo com o Artigo 4° da Deliberação CONSU-A-006/2019, de 26/03/2019. 

a) DA CANDIDATURA: 
Para se candidatar ao Prémio PROEC de Extensão Universitária o docente deve ter 
atuado em ações de extensão no período correspondente aos dois últimos Relatórios 
de Atividades Docente. Para tanto, deve apresentar um memorial referente ao tempo 
de atuação no ato da candidatura. Na avaliação, serão levadas em consideração as 
ações de extensão apresentadas no memorial e nos dois últimos Relatórios de 
Atividades Docente, sendo mais valorizadas ações de extensão alinhadas com ações 
de ensino e de pesquisa; 

b) DA SELECÃO: 
Os indicadores utilizados para a seleção serão os mesmos publicados no Guia para 
Prémio Proec de Extensão Universitária, como seguem: 

Quadro 1 - Indicadores derivados dos "Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária 
(IBEU)" (MAXIMILIANO JÚNIOR, 2017) 
Indicador 
Programas de extensão coordenados pelo docente: total 
Programas de extensão coordenados pelo docente com Financiamento 

Projetos de extensão coordenados pelo docente: total 
Projetos de extensão coordenados pelo docente com Financiamento 

Cursos de extensão coordenados pelo docente 
Participação em cursos de extensão como docente 
Eventos de extensão coordenados pelo docente: total 
Eventos de extensão coordenados pelo docente com Financiamento 

Prestação de serviço realizadas pelo docente: total 
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Treinamentos ministrados na temática de extensão, tais como, cursos sobre 
conceito, sistematização, avaliação e indicadores, metodologias, etc. 

Treinamentos realizados (ouvinte) na temática de extensão, tais como, cursos 
sobre conceito, sistematização, avaliação e indicadores, metodologias, etc. 

Projetos e programas de extensão submetidos e aprovados em editais internos 

Projetos e programas de extensão submetidos e aprovados em editais externos a 
universidade 
Capacidade para captação externa de recursos via editais governamentais, 
fundos, etc. 
Contribuição do docente para infraestrutura de extensão, incluindo espaços 
culturais, esportivos e para Empreendedorismo 

Oferecimento de disciplinas de graduação que possuem ações de extensão 
integradas 
Oferecimento de disciplinas de pós-graduação que possuem ações de 
extensão integradas 
Coordenação de projetos de pesquisa claramente integrados com extensão 

Contribuições geradas a partir da relação dialógica universidade e demais setores 
da sociedade, tais como; novas linhas e gmpos de pesquisa, mudanças 
cumculares, novas metodologias, etc. 
Orientações de estudantes para ações de extensão 
Alunos bolsistas em extensão orientados pelo docente 
Participação/Representação da Universidade em entidades da sociedade civil, 
tais como conselhos municipais, etc. 
Avaliar o nível de colaboração de professores e técnicos de outras instituições 
e não académicos nas ações de extensão universitária realizadas pelo docente 

Participação do docente em mídias institucionais utilizadas na comunicação: 
sites, redes sociais, jornais, rádios, tv, outras 
Participação do docente na divulgação científica e em mídias oficiais, tais 
como: jornais, rádios, tv, etc. 
Público alcançado por programas e projetos de extensão 

Público alcançado por eventos de extensão 

Público alcançado por cursos de extensão 

Público alcançado pela prestação de serviço 
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Rea ização de cursos à distância 

Ações de extensão dirigidas às escolas públicas 

Professoresda rede pública atendidosporaçõesdeextensão 

Alunos da rede pública atendidos por ações de extensão 

Inclusão de população vulnerável nas ações extensionistas 

Municípios atendidos por ações de extensão 

Produção de materiais para instrumentalização da extensão 

Produção de livros ou capítulos com base em resultados da Extensão 

Publicação de artigos em periódicos com base em resultados da Extensão 

Comunicações em eventos com base em resultados da extensão 

produções áudios-visuais geradas a partir de resultados da extensão 

número de produções artísticas produzidas e lançadas a partir de resultados da 
extensão 
Participação em mentoria, orientação e outra iniciativas ligadas a ações de 
empreendedorismo 
Realização de iniciativas de apoio ao empreendedorismo 
Participação em incubadoras 
Coordenação de incubadoras 

Quadro 2 - Indicadores complementares 

Indicador 
Relevância das ações de extensão para a Unicamp 

Relevância das ações de extensão para a sociedade 

Participação do docente em órgãos representativos ou decisórios da Extensão, 
tais como Comissão da Extensão, Conselho de Extensão, etc. 
Coordenação de órgãos representativos ou decisórios de extensão, tais como 
Coordenador de Extensão. 
Oferecimento de cursos que discutem a temática da extensão incluindo 
conceito, sistematização, avaliação e indicadores, metodologias, etc. 
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'oferecimento de disciplinas de graduação ou pós-graduação que discutem a 
temática da extensão incluindo conceito, sistematização, avaliação e 
indicadores, metodologias, etc. 
Organização de eventos sobre a temática de extensão incluindo conceito, 
sistematização, avaliação e indicadores, metodologias, etc. 
Produção académica sobre extensão, tais como livros, artigos científicos, 
relatórios técnicos, patentes, etc. 
Coordenação de projetos de pesquisa sobre extensão 
Coordenação de projetos de pesquisa claramente integrados com extensão 

IVIonografias orientadas em extensão, tais como trabalhos de conclusão de 
curso, dissertações e teses. 
Iniciação científica orientadas em extensão 

Orientação de pós-doutorandos nas temáticas de extensão 

c) DA COMISSÃO: 
Comissão Avaliadora para análise das candidaturas ao Prémio PROEC de Extensão 
Universitária será composta por trés membros titulares e três membros suplentes, 
externos à FEF e preferencialmente externos a Unicamp. 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 
27 de junho de 2019 
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