Importante: data

* A data de inicio da ação não deverá ser anterior a aprovação da ação, conforme prevê a
Resolução de ocupação docente 073/2011 e 029/2009 CONSUNI, Art. 20 “A alocação de carga
horária para projetos de pesquisa, ensino ou ações de extensão somente será permitida
quando os respectivos projetos ou ações estiverem aprovados nos departamentos de origem
(dos participantes e coordenadores), na Comissão de Pesquisa, na Comissão de Extensão e na
Comissão de Ensino respectivamente, conforme a natureza do projeto ou ação, homologado
pelo Conselho de Centro, que posteriormente devem ser cadastrados nas respectivas PróReitorias.

Preencher carga horária total da
ação, desconsiderando o tempo de
planejamento e organização.
Considerar apenas a carga horária
efetiva que a ação atingirá o
público alvo. Ex: em um curso
computar somente as horas em
que o público alvo esta recebendo
o curso.

Professores não efetivos
devem ser cadastrados
como voluntários

Importante:
Considerações para
vincular membros

Orientações:
A carga horária dos docentes (participantes e coordenadores) deve estar em conformidade
com a Resolução de Ocupação Docente (029/2009 CONSUNI)
A carga horária dos docentes deve observar a Política de Extensão da UDESC Resolução
007/2011 – CONSUNI:
Carga Horária máxima coordenador projeto isolado: 04 horas semanais
Carga horária máxima coordenador de programa: 08 horas semanais
Carga Horária máxima coordenador de programa e projeto isolado vinculado ao programa: 12
horas semanais
Carga Horária máxima participante em projeto isolado ou programa: 04 horas semanais
• A Resolução de ocupação docente permite ao docente alocar horas em duas ações
distintas (programa, projetos isolados, eventos, cursos de extensão, prestação de
serviços e produções e publicações.
Professores não efetivos somente podem ser alocados nas ações, como participante voluntário
Somente docentes efetivos e no exercício de suas atividades poderão propor propostas de
ações de extensão. Resolução 007/2011 – CONSUNI cap. VII, art.16

Relação de itens alocados na Rubrica
Camisetas – confirmar demanda inicio
do ano 2013
Folder
Cartaz
Pasta (logotipo UDESC), Crachá, bloco de
rascunho
Materiais específicos para demanda na
ação, que não podem ser patrimoniados
* eventuais dúvidas quanto a itens específicos, consultar setor de Compras do CCT.

Edital PAEX item: 4.6. Recomenda-se que as Direções de Extensão submetam,
a Direção de Administração dos Centros, os Planos de Aplicação de Recursos,
propostos nas Ações para 2013, para análise de viabilidade (distribuição
correta do orçamento por rubrica).

Para pagamento de pró-labore a eventuais consultores externos. Seguir procedimento listado
na página Direção de Extensão/Aquisição de Bens e Serviços/Pagamento Pró-labore.

Relação de itens alocados na Rubrica
Hospedagem - Hotel licitado pelo CCT / informar valores diárias
Empresa Selbetti – Xerox
Banner e faixas
Transporte Urbano / passes
Inscrição em congresso
Coffee Break - informar total em reais e confirmar demanda no inicio do ano
2013

Relação de itens alocados na
Rubrica
Equipamentos de informática
Software
Máquinas diversas, câmeras
digitais e outros

