MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Mem. Nº 17/2017/DEX – Diretoria de Extensão/PROEXC
Em, 20 de dezembro de 2017
À Comunidade Acadêmica da UFVJM
Assunto: Editais Pibex e Procarte e Solicitação de Cadastramento no SIGProj
Prezados membros da Comunidade Acadêmica da UFVJM,
Como consequência direta de um esforço de gestão para melhorar o gerenciamento das
ações de extensão e cultura da universidade e dos editais Programa Institucional de Bolsas de
Extensão (Pibex) e Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e Arte (Procarte), tanto para a
administração da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) quanto para os próprios
coordenadores de ações, a Proexc informa, nos tópicos abaixo, duas importantes modificações nos
seus processos.
Editais Pibex e Procarte
A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) informa a toda comunidade que os Editais
Pibex 002/2017 e Procarte 002/2017 serão substituídos pelos Editais Pibex (Edital Proexc 01/2018
– Pibex) e Procarte (Edital Proexc 02/2018 – Procarte), que serão lançados em chamada anual
única, sendo permitida a submissão de até duas propostas em cada edital. O lançamento está
previsto para o dia 08 de janeiro de 2018, com início das atividades a partir do mês de março de
2018.
A referida substituição foi aprovada pelos Conselho de Extensão e Cultura (Coexc) e
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).
SIGProj
A Proexc também informa a implementação do Sistema de Informação e Gestão de Projetos
- SIGProj, que tem o objetivo de auxiliar o planejamento, gestão, avaliação e a publicização das
ações de extensão desenvolvidas e executadas nas universidades brasileiras.
Na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o SIGProj será utilizado para

o registro de ações de extensão e para o gerenciamento dos programas Pibex e Procarte, vinculados
à Proexc.
Nesse sentido, solicitamos a toda a comunidade acadêmica que efetue o cadastro no sistema.
Ressaltamos que os próximos editais Pibex e Procarte serão gerenciados por esse sistema a
partir do seu lançamento. Prevemos também que a gestão de todas as outras ações de extensão seja
realizada pelo SIGProj. Assim, qualquer membro da comunidade acadêmica que queira propor o
registro de ações de extensão, ou que vá fazer parte de alguma ação de extensão registrada como
colaborador, precisará estar registrado no SIGProj.
Enviamos em anexo o Manual com todas as informações necessárias para a realização do
cadastro e informações adicionais.
No site da Proexc (www.ufvjm.edu.br/proexc), é possível acessar tanto os manuais como
também o link para o SIGProj
Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.
Cordialmente,

Prof. Dr. André Luiz Covre
Diretor de Extensão
PROEXC/UFVJM

