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INSTRUÇÃO NORMATIVA/UNITINS/PPGEx Nº 001/10 
 
 
 
 

Dispõe sobre a Política Institucional  
                                                                              para a Extensão Universitária. 

 
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, da Fundação 
Universidade do Tocantins – UNITINS -, cumprindo com os objetivos institucionais, 
nos termos do Estatuto e do Regimento Acadêmico da Universidade, no uso de suas 
atribuições e  

• CONSIDERANDO que a EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA é a produção 
acadêmica a serviço da missão político-pedagógica da universidade na 
construção da cidadania e superação das desigualdades sociais; 

• CONSIDERANDO que a EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA é um importante 
instrumento de transmissão e socialização do saber sistematizado, associado 
às necessidades e demandas da sociedade, tanto em termos de abrangência 
tecnológica, quanto em termos sócio-político e culturais; 

• CONSIDERANDO que a EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA é um recurso 
privilegiado de reelaboração do próprio conhecimento, no contexto de 
interdependência entre a universidade e a sociedade; 

• CONSIDERANDO que a EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA é compreendida como 
um processo educativo, cultural e científico que articula com o Ensino e a 
Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 
Universidade e a Sociedade; 

• CONSIDERANDO que a EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA é um momento de 
expressão da prática acadêmica, comprometida com o processo de 
transformação e de promoção da equidade social; 

• CONSIDERANDO a verificação do fluxo para apresentação, autorização e 
execução das atividades de extensão, 

 
 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer parâmetros para que as propostas das ações de extensão apresentadas 
para institucionalização no âmbito da UNITINS estejam em consonância com o 
Plano Nacional de Extensão Universitária e Diretrizes Institucionais. 
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CAPÍTULO I 
Das Modalidades de Atividades de Extensão 

 
 
Artigo 1º - A Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, em consonância com o 
Plano Nacional de Extensão, reconhece as seguintes modalidades de atividades 
estruturais de extensão: 

I – Programa; 
          II – Projeto; 
         III – Curso; 
         IV – Evento; 
          V – Prestação de Serviços; 
         VI – Produção e Publicação. 
 
§1º - Entende-se como Programa o conjunto articulado de projetos de extensão 
voltados para um objetivo comum; 
 
§ 2º - Entende-se como Projeto o conjunto de ações contínuas, de caráter educativo, 
social, científico e tecnológico, envolvendo atividades interdisciplinares e com 
cronograma de execução dentro de um prazo preestabelecido, podendo ser 
elaborado também como parte de um programa; 
 
§ 3º - Entende-se como Curso o conjunto articulado de ações pedagógicas, de 
caratês teórico e/ou prático, presencial, semipresencial e/ou a distância, planejadas 
e organizadas sistematicamente, com carga horária mínima de 08 (oito) horas e 
critérios de avaliação definidos. Destacam-se as capacitações; qualificações; 
iniciações; atualizações; treinamentos; oficinas; workshops; laboratórios e outros; 
 
§ 4º - Entende-se como Evento os acontecimentos de natureza técnica, científica, 
cultural e social, em modalidade expositiva e/ou artística, presencial, semipresencial 
e/ou a distância. Destacam-se as assembléias; ciclos de estudos; conselhos; 
congressos; conferências; seminários; simpósios; debates; palestras; encontros; 
fóruns; exposições; feiras; jornadas; mostras; espetáculos; festivais; lançamentos de 
publicações e produtos; campeonatos; olimpíadas; campanhas; entre outros; 
 
§ 5º - Entende-se por Prestação de Serviços as atividades demandadas por 
terceiros, de caráter permanente ou eventual, que compreendem a execução ou a 
participação em tarefas profissionais, fundamentadas em habilidades de domínio da 
universidade. Destacam-se as consultorias; assessorias; curadorias; laudos 
técnicos; atendimentos jurídicos e judiciais; registros de marcas e softwares; entre 
outros serviços eventuais; 
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§ 6º - Entende-se por Produção e Publicação a elaboração de produtos acadêmicos 
que institucionalizam ou que são resultados das ações de ensino, pesquisa e 
extensão, tais como manuais, jornais, relatórios técnicos, cartilhas, vídeos, filmes, 
softwares, CDs, mídias digitais, apostilas, livros, artigos, anais, revistas entre outros. 
 

 
 
 

CAPITULO II 
Das Áreas Temáticas 

 
 

Artigo 2º - A Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, consoante com o Plano 
Nacional de Extensão, reconhece como principais as seguintes áreas temáticas: 
  
           I – Comunicação; 
          II – Cultura; 
         III – Direitos Humanos e Justiça; 
         IV – Educação; 
          V – Meio Ambiente; 
         VI – Saúde; 
        VII – Tecnologia e Produção; 
       VIII – Trabalho. 
 
Artigo 3º - Todas as atividades de extensão deverão sempre ser classificadas 
segundo a área temática principal. 
 
§ 1º - Na área temática de Comunicação estão inseridas as atividades 
complementares de comunicação social; mídia comunitária; comunicação escrita e 
eletrônica; produção e difusão de material educativo; televisão universitária; 
capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas 
de comunicação social; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na 
área entre outras; 
 
§ 2º - Na área temática de Cultura estão inseridas as atividades complementares de 
desenvolvimento de cultura; cultura, memória e patrimônio; cultura e memória social; 
cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradições culturais; produção cultural e 
artística na área de artes plásticas e artes gráficas; produção cultural e artística na 
área de fotografia, cinema e vídeo;produção cultural e artística na área de música e 
dança; produção teatral; capacitação de gestores de políticas públicas do setor 
cultural; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; entre 
outras; 
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§ 3º- Na área temática de Direitos Humanos e Justiça estão inseridas as atividades 
complementares de assistência jurídica; capacitação e qualificação de recursos 
humanos e de gestores de políticas públicas de direitos humanos e justiça; 
cooperação interinstitucional e internacional na área; direitos de grupos sociais; 
organizações populares; questão agrária; entre outras; 
 
§ 4º - Na área temática de Educação estão inseridas as atividades complementares 
de educação básica; educação e cidadania; educação a distância; educação 
continuada; educação de jovens e adultos; educação especial; educação infantil; 
ensino fundamental; ensino médio; incentivo à leitura; capacitação e qualificação de 
recursos humanos e de gestores de políticas públicas de educação; cooperação 
interinstitucional e internacional na áreas; entre outras; 
 
§ 5º - Na área de Meio Ambiente estão inseridas as atividades complementares de 
preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável; desenvolvimento regional sustentável; aspectos de 
meio ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento 
rural; capacitação de qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas 
públicas de meio ambiente; cooperação interinstitucional e internacional na área; 
educação ambiental, gestão de recursos naturais, sistemas integrados para bacias 
regionais; biodiversidade; mudanças climáticas; biotecnologia; energias renováveis; 
entre outras; 
 
§ 6º - Na área temática de Saúde estão inseridas as atividades complementares de 
promoção à saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas com 
necessidades especiais; atenção integral à mulher; atenção integral à criança; 
atenção integral à saúde de adultos; atenção integral à terceira idade; atenção 
integral ao adolescente e ao jovem; capacitação e qualificação de recursos humanos 
e de gestores de políticas públicas de saúde; cooperação interinstitucional e 
internacional na área; desenvolvimento do sistema de saúde; saúde e segurança no 
trabalho; esporte, lazer e saúde; saúde indígena; entre outras; 
 
§ 7º - Na área temática de Tecnologia e Produção estão inseridas as atividades 
complementares de transferência de tecnologia apropriadas; incubadoras; 
empreendedorismo; empresas juniores; inovação tecnológica; capacitação e 
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de ciência e 
tecnologia; cooperação interinstitucional e internacional na área; direitos de 
propriedades e patentes; entre outras; 
 
§ 8º - Na área temática de Trabalho estão inseridas as atividades complementares 
de reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; capacitação e 
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qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas do trabalho; 
cooperação interinstitucional e internacional na área; educação profissional; 
organizações populares para o trabalho; cooperativas populares; questões agrárias; 
saúde e segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo e oportunidade de trabalho; 
entre outras. 
 
 

CAPÍTULO III 
Da Elaboração e Organização das Atividades Extensionistas 

 
 

Artigo 4º - Para o desenvolvimento de Atividades de Extensão será atribuída carga 
horária, entendida como hora/atividade, cumprida segundo a política institucional. 
 
Parágrafo único – Nos projetos e prestação de serviço poderá haver previsão de 
pagamento aos docentes envolvidos. Neste caso não será computada carga horária 
para o docente, e deverá ser assinado Contrato de Prestação de Serviço. 
(Formulário 10) 
 
Artigo 5º - As Atividades Extensionistas deverão observar os princípios institucionais 
da extensão universitária e promover o desenvolvimento local e/ou regional, 
prioritariamente, nas áreas temáticas institucionalmente reconhecidas. 
 
Artigo 6º - As Atividades Extensionistas serão promovidas por docentes, podendo 
envolver em suas atividades de execução os discentes, o pessoal técnico-
administrativo e a parceria com comunidade externa. 
 
§ 1º - Os discentes poderão propor e desenvolver atividades de extensão, desde que 
autorizadas pela Coordenação do Curso de vinculação e acompanhadas de um 
Professor-Orientador, devendo para tanto protocolar as solicitações na PPGEx, com 
antecedência mínima de 30 dias, utilizando formulário padrão da PPGEx, conforme 
disposto no Artigo 11. 
 
§ 2º - As atividades de extensão propostas pelos discentes serão certificadas pela 
PPGEx e poderão ser computadas como atividades complementares, desde que 
comprovada freqüência registrada através do Formulário 08. 
 
§ 3º - Os discentes que pretenderem participar de eventos de extensão externos a 
esta IES, após autorização escrita do Coordenador de Curso e Professor Orientador, 
deverão protocolar solicitação na PPGEx (Formulário 05) com antecedência mínima 
de 20 dias e aguardar a seguinte tramitação: 

a) Autuação; 
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b) Parecer PPGEx, observando regulamentação e diretrizes institucionais; 
c) Decisão do Reitor. 

 
§ 4º - A solicitação deverá estar acompanhada do(s) documento(s) que comprove(m) 
o acontecimento do evento. Em caso de apresentação de trabalho, este deverá ter 
recebido o aceite dos organizadores do evento. 
 
Artigo 7º - As Atividades Extensionistas propostas com a finalidade de capacitação, 
aperfeiçoamento e/ou aprimoramento deverão atender as demandas da 
Universidade, de Instituição pública, filantrópica e/ou privada e da sociedade. 
 
Artigo 8º - Toda Atividade Extensionista deverá ter, obrigatoriamente, vinculado com 
a área de conhecimento do curso que o apresentar, excetuando as atividades de 
prestação de serviços. 
 
Artigo 9º - A carga horária (CH) atribuída aos docentes e destinada à Atividade de 
Extensão deverá ser definida institucionalmente, adequando-se às atividades de 
Ensino e Pesquisa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A inclusão e exclusão de docentes, coordenador, 
acadêmico ou pessoal técnico-administrativo envolvido em atividades de extensão 
deverão ser oficialmente solicitadas à Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, 
anexando-se a ata de reunião da equipe, em que houver deliberação neste sentido, 
ou documentação correspondente. 
 
Artigo 10 – As Atividades de Extensão serão institucionalmente avaliadas através 
de critérios e indicadores para monitoramento das ações e análise dos resultados, 
em conformidade com as diretrizes de Avaliação Nacional de Extensão Universitária.  
 
Artigo 11 – Para a institucionalização de proposta de Cursos, Eventos e Projetos de 
Extensão, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 
 
 I – Ser apresentada, obrigatoriamente, conforme roteiro de Apresentação de 
Extensão (Formulário 1)Projeto de Curso (Formulário 2), Evento (Formulário 3) ; 
 
          II - Ser submetida inicialmente ao conhecimento do Coordenador de Curso de 
Graduação ao qual está vinculada a proposta; 
 
       III – Ser submetida à Pró-Reitoria de Graduação e ou Pró-Reitoria de Pesquisa 
quando for o caso, para apreciação e estudo preliminar da viabilidade de execução, 
conforme disponibilidade e compatibilidade de Carga Horária (CH) da equipe 
envolvida, para execução das atividades propostas; 
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       IV – Ser encaminhada para análise, aprovação e, posterior institucionalização, à 
Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, através de Ofício da Pró-Reitoria de 
Graduação, informando da viabilidade da proposta, compatibilidade de carga horária 
para os procedimentos de execução e correlação com a área do curso. 
 
Artigo 12 – A Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação poderá financiar 
atividades de extensão de acordo com a disponibilidade financeira do Fundo de 
Pesquisa, Ensino e Extensão – FUNP 
EEx, devendo o projeto ser submetido à Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação 
para análise e aprovação; 
 
Artigo 13 – Os Projetos de Extensão deverão prever: 
 

I- Auto-sustentabilidade da proposta; 
II- Reserva de 5% na forma de Instrução Normativa/Unitins/GRE nº 

006/2005, em favor da FUNPEEx; 
III- Percentual administrativo, variável entre 10% e 20%, conforme 

Normativa//Unitins/GRE nº 006/2005; 
IV- Reserva técnica de 3% para despesas eventuais e não previstas. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Quando a prestação de serviço for oferecida como curso ou 
Projeto de Extensão, deve ser registrada como tal (curso ou projeto) mais o 
formulário 10 - Contrato de Prestação de Serviço;  
 
Artigo 14 – Nos Projetos de Extensão poderá haver previsão de aquisição de 
equipamentos e acervo bibliográfico, desde que os recursos provenientes do projeto 
sejam suficientes para essa finalidade. 
 
Artigo 15 – As demandas da sociedade civil, de organismos governamentais e do 
setor privado, em termos de Atividades Extensionistas, deverão ser submetidas à 
análise de viabilidade técnica e financeira pela Pró-Reitoria de Extensão e Pós-
Graduação. 
 
Artigo 16 – Todos os pagamentos a serem efetuados pela participação em 
atividades de extensão deverão, obrigatoriamente, ser atestados pela Diretoria de 
Extensão/PPGEx. 
 
Artigo 17 – As Atividades de extensão, sejam do corpo docente ou discente, 
deverão ser encaminhadas à Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação para 
análise, apreciação e institucionalização, de acordo com o formulário respectivo 
(Curso/Evento, Prestação de Serviço, Projeto de Extensão). 
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CAPÍTULO IV 
Da Emissão de Certificados 

 
Artigo 18 – Para emissão de certificados, a atividade de extensão deverá: 
  

I- Prever esta necessidade; 
II- Estar institucionalizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Pós-

Graduação; 
III- Comprovar freqüência mínima de 75% às atividades desenvolvidas 

através do Formulário 09. 
 
 
 

                                                         CAPÍTULO V 
    Das Atribuições e Competências do Coordenador 
 

Artigo 19 – O Coordenador da Atividade de Extensão Aprovada e Institucionalizada 
é responsável pela coordenação geral das ações pertinentes, devendo zelar pelo 
cumprimento das diretrizes institucionais e do cronograma de atividades proposto. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O Coordenador da Atividade de Extensão deverá 
encaminhar à Diretoria de Extensão, para juntada aos autos, Relatório Inicial 
indicando o início das atividades, nome dos membros da Equipe de trabalho e 
número de participantes (Formulário 04) até dois dias após o início das atividades. 
 
Artigo 20 – Compete ao Coordenador da Atividade de Extensão: 
 

I - Coordenar e supervisionar as atividades didáticas e administrativas da                      
execução do Projeto de Extensão; 
II – Elabora Relatório Inicial e Relatório Final das atividades desenvolvidas, 
conforme previsto nesta Instrução Normativa; 
III – Repassar, à Diretoria de Extensão, os relatórios e outros documentos que 
forem expressamente solicitados para registro, acompanhamento e 
arquivamento; 
IV – Encaminhar à Diretoria de Extensão, quando se tratar de curso ou 
evento, até 15(quinze) dias após a conclusão das atividades, relação 
indicativa dos certificandos e/ou participantes, acompanhada da relação de 
freqüência, para confecção e emissão de certificados, quando for o caso; 
V – Orientar e supervisionar os materiais instrucionais didáticos; 
VI – Convocar e presidir as Reuniões da Equipe de Trabalho do Projeto; 
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VII – Tomar as medidas necessárias à divulgação do projeto, em conjunto 
com a Diretoria de Extensão da PPGEx e Assessoria de Comunicação da 
Universidade; 
VIII – Outras atividades decorrentes deste regulamento ou de legislação 
específica referente ao objeto a ser executado. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O descumprimento de qualquer das disposições desta 
Instrução Normativa impossibilitará o Coordenador de apresentar novos projetos, 
durante o período de 6 (seis) meses. 
 
 

CAPITULO VI 
Dos Relatórios 

 
 
Artigo 21 – Todas as Atividades de Extensão serão sistematicamente 
acompanhadas pela PPGEx, devendo o coordenador fornecer informações à Pró-
Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, através de formulários próprios, 
possibilitando o processo de avaliação interna e externa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A avaliação das atividades de extensão através do 
Formulário 07, padrão PPGEx, é obrigatória no final de cada fase, devendo ser 
anexada ao Relatório Final. 
 
Artigo 22 – É obrigatória a apresentação de Relatório Inicial (Formulário 04) à 
PPGEx, no prazo máximo de 2 (dois) dias após o início das atividades. 
 
Artigo 23 – O Relatório Final (Formulário 06) das Atividades de Extensão, deverá 
ser entregue até 30 (trinta) dias depois de concluídas as ações, constando de 
resultados qualitativos e quantitativos. 
 
 
 

CAPITULO VII 
Dos Estágios Curriculares Não Obrigatórios 

 
Artigo 24 – Os Estágios Curriculares Não Obrigatórios são atividades não 
obrigatórias de aprendizagem profissional, social e cultural, oferecidas aos 
estudantes universitários pela participação em situações reais de trabalho 
proporcionadas por empresas, entidades, órgãos da administração pública e 
instituições de ensino, regulamentados pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 
2008 e formalizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação. 



 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO  

 

10 

 

 
§ 1º - O estágio Curricular Não Obrigatório deverá ser de interesse curricular, 
pedagogicamente útil e entendido como uma estratégia de profissionalização que 
integra o processo de ensino-aprendizagem, colocando o estudante em contato 
direto com a sociedade. 
 
§ 2º - Poderão ser admitidos como estagiários curriculares não obrigatórios, 
estudantes universitários regularmente matriculados, a partir do 1º semestre, desde 
que efetivamente estejam freqüentando cursos de graduação. 
 
§ 3º - Os convênios a serem realizados para Estágio Curricular Não Obrigatório 
deverão observar o disposto no Guia de Orientação de Estágio. 
 
§ 4º - O Estágio Curricular Não Obrigatório será objeto de normatização específica. 
 
 

 
CAPITULO VIII 

Das Disposições Finais 
 

Artigo 25 – Ao término da atividade, a Diretoria de Extensão emitirá Parecer sobre o 
atendimento desta Instrução Normativa, encaminhando o processo integral, com as 
páginas numeradas, ao (a) Pró-Reitor (a) para homologação e finalização das 
atividades. 
 
Artigo 26 – A participação de docentes/discentes e técnicos administrativos em 
eventos de natureza cultural e científica deverá ser solicitada aos setores 
correspondentes, através do Formulário 05 e obrigatoriamente protocolada na Pró-
Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, devidamente acompanhada da 
documentação comprobatória. 
 
§ 1º - A PPGEx emitirá Parecer, observando o disposto na Resolução do Conselho 
Curador e demais Normativas Internas, encaminhando ao Reitor para deliberação. 
 
§ 2º - A solicitação deferida deverá ser registrada na PPGEx e no Sistema Nacional 
de Extensão – SIEX. 
 
Artigo 27 – Os casos omissos neta Instrução serão resolvidos pela Câmara de 
Extensão, e caso não sejam dirimidos por esta seguirá para deliberação do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 
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Artigo 28 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da presente data, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade do Tocantins, em Palmas/TO, aos ___ dias do mês de 
_______________ de 2010. 
 
 
 
 

Maria Fernanda Varanda Carneiro 
Pró-Reitora de Extensão e Pós-Graduação. 

 


