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JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

O Programa de apoio à Creditação (PACEx) tem como objeto a concessão 

de auxílio financeiro a projetos que envolvam estudantes de graduação da 

Ufopa, para viabilizar a execução de ações de extensão universitária que 

atendam aos requisitos deste instrumento, considerando os seguintes objetivos 

estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufopa 

(PDI 2019-2013)] 

• Contribuir na formação interdisciplinar de cidadãos, com ênfase no 

desenvolvimento sustentável da região amazônica; 

• Promover a integração de ações interdisciplinares ao ensino, pesquisa e 

extensão; 

• Levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de 

qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais 

internas e externas; 

• Intensificar as relações com a sociedade civil e organizações públicas e 

privadas. 

• Fortalecer a interação com a Educação Básica.  

Este edital é pautado nas Políticas de Cultura e Extensão Universitária da 

Ufopa, instituídas, respectivamente, pelas Resoluções nº 81, de 12 de janeiro de 

2015, e nº 108, de 08 de abril de 2015 – Consepe/Ufopa, as quais prevêem o 

apoio da Ufopa, por meio da Procce, a ações que busquem o alcance dos 

objetivos da Cultura e da Extensão Universitária da Ufopa; dentre estes 

objetivos, destacam-se o fortalecimento e a ampliação da produção do 



conhecimento articulado com o ensino e a pesquisa, a valorização da educação, 

da saúde e da diversidade cultural, a promoção da inclusão social e do 

desenvolvimento sustentável e a difusão da ciência, tecnologia e inovação 

promovidas dentro da universidade, assegurando a interação dialógica com a 

sociedade e o protagonismo estudantil. 

O PACEx representa um importante instrumento de fomento à inserção 

curricular da extensão universitária na Ufopa, em consonância com a Resolução 

CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a 

inserção extensão na educação superior brasileira e regulamenta a meta 12.7 

do Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024; e a Resolução 

Consepe/Ufopa nº 301, de 26 de agosto de 2019, que regulamenta o registro e 

a inclusão da extensão nos cursos de graduação da Ufopa. 

São objetivos do Edital Procce nº 005/2022: 

• Apoiar a creditação de extensão na Ufopa. 

• Fomentar programas e projetos de extensão universitária integrados com 

os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), de forma a fortalecer a 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; 

• Contribuir para a valorização e a qualificação das ações extensionistas da 

Ufopa a partir da destinação de recursos que viabilizem a sua execução; 

• Despertar interesse em extensão universitária na comunidade acadêmica 

da Ufopa, favorecendo a formação e a qualificação de cidadãos 

socialmente comprometidos; 

• Estimular os processos educativos, culturais, científicos e tecnológicos 

como forma de aprendizagem da atividade extensionista pelos discentes, 

com vistas ao seu protagonismo e à sua formação profissional e cidadã. 

• Promover a relação transformadora entre a universidade e a sociedade, 

contribuindo de forma plena para a inclusão social. 
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