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I. A Política Institucional 
 
 
 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação concebe a extensão universitária como o 
conjunto de práticas acadêmicas, que articulada com o Ensino e a Pesquisa, possibilita 
democratizar o conhecimento, através da relação universidade – sociedade, em atendimento às 
demandas sociais mais emergentes, fortalecendo o compromisso que a Universidade tem com 
a sociedade. 

   
    Consoante a Política de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, a UNITINS 
parte do princípio que a Extensão é indissociável da Pesquisa e do Ensino, compreendida 
como instrumento de transmissão e socialização do saber sistematizado. Deve envolver a 
comunidade acadêmica, intervindo nas necessidades e demandas sociais, tornando possível a 
relação integradora entre universidade e sociedade. Reconhece que nesta relação, a 
comunidade acadêmica tem a oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento, de estabelecer 
trocas de experiências e saberes e de (re) elaborar a práxis do conhecimento acadêmico.   

Com base neste princípio, a Unitins define as seguintes Diretrizes Institucionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES 

⇒ Desenvolvimento de ações que gerem impacto e promovam mudanças, visando a 
superação das desigualdades e exclusão social; 

⇒ Ampliação do diálogo entre a Universidade e a Sociedade, visando a expansão e a 
democratização do conhecimento; 

⇒ Reconhecimento da Extensão Universitária como processo acadêmico,  
indissociável da Pesquisa e do Ensino, favorecendo a formação do discente;   

⇒ Execução de ações interdisciplinares, que possibilitem a interação de métodos, 
técnicas e conceitos, possibilitando a ampliação do conhecimento de fenômenos 
naturais, sociais e culturais, numa perspectiva complexa e holística.    
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II. Normas para institucionalização de Atividades de Extensão 
 

Em consonância ao Plano Nacional de Extensão, a Pró-Reitoria de Extensão e Pós-
Graduação, cumprindo com os objetivos institucionais, estabelece parâmetros e 
procedimentos para institucionalização das atividades de extensão. 

Entende-se por institucionalização, o reconhecimento da atividade de extensão 
proposta pela comunidade acadêmica, seja o docente, o discente ou pessoal técnico-
administrativo, consoante a modalidade e a classificação dela segundo a Área do 
Conhecimento, a Área Temática e a Linha de Extensão.   

 
Modalidades de Atividades de Extensão 
 

⇒ Programa; 
⇒ Projeto vinculado a programa; 
⇒ Projeto; 
⇒ Curso; 
⇒ Eventos;  
⇒ Prestação de Serviços; 
⇒ Produção e publicação.  

 

Programa 

Entende-se como Programa o conjunto articulado de projetos e outras atividades de 
extensão, com caráter orgânico-institucional, com clareza de diretrizes e orientação para um 
objetivo comum, devendo ser executado a médio e a longo prazo. 

Projeto vinculado a programa 

Entende-se como Projeto vinculado a programa, o conjunto de ações processuais e 
contínuas de caráter comunitário, educativo, cultural, científico e tecnológico, vinculado a um 
programa; envolvendo atividades interdisciplinares e com cronograma de execução dentro de 
um prazo preestabelecido, podendo ser elaborado também como parte de um programa.  

Projeto 

Entende-se por Projeto não vinculado, o conjunto de ações processuais e contínuas, de 
caráter comunitário, educativo, cultural, científico e tecnológico, com objetivo definido e 
prazo determinado. 
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Curso 

Entende-se como Curso o conjunto articulado de ações pedagógicas, de características 
teórica e/ou prática, podendo ser realizado na modalidade presencial e/ou à distância, devendo 
ser planejado e organizado sistematicamente, com critério de avaliação e carga horária 
definidas. Destacam-se como curso1: 

 As iniciações, que objetivam oferecer noções introdutórias em uma área 
específica do conhecimento; 

   As atualizações, que objetivam atualizar e ampliar conhecimentos, habilidades 
ou técnicas em uma área do conhecimento; 

 Os treinamentos e as qualificações profissionais que objetivam treinar e capacitar 
em atividades profissionais específicas; 

 Os aperfeiçoamentos com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) e máxima 
de 280 (duzentas e oitenta) horas, destinados exclusivamente a graduados.  

Eventos 

Entende-se como Evento, na extensão universitária, o acontecimento de natureza 
científica, técnica ou cultural, com público específico, podendo ocorrer na modalidade 
expositiva e/ou artística da produção do conhecimento; presencial e/ou á distância, destacando 
as seguintes tipologias e características:   

 Congresso: Evento de grande proporção, com número elevado de participantes, 
podendo ocorrer em âmbito internacional, nacional ou regional, tendo como 
objetivo a apresentação e debate de assunto específico de um determinado 
público-alvo. A difusão de novas teorias e conceitos para um público específico é 
a característica relevante deste evento. 

 Seminário: Evento de caráter técnico que reúne participantes de mesmo nível de 
conhecimento e qualificação. Os participantes discutem aspectos técnicos sobre 
um mesmo tema e geralmente com conhecimento prévio sobre o assunto. Em 
geral o seminário é dividido em três etapas: exposição do assunto, discussão e 
conclusão. Por ser um evento de natureza técnica, os participantes buscam 
soluções de problemas em conjunto, que por esta razão, o evento deve ter sempre 
um número limitado de participantes.  

 Simpósio: Evento de caráter científico ou tecnológico, que tem como objetivo 
promover a discussão de aspectos diferenciados sobre um mesmo tema, por 
profissionais renomados e de elevada qualificação técnico-profissional e cultural.  

 Mesa-redonda: Evento de curta duração, controlado por um moderador ou 
coordenador, com a participação de um pequeno número de especialistas de 
elevado nível de conhecimento profissional e técnico, com o objetivo de debater 
sobre o tema (geralmente atual, polêmico e controvertido) abordado, 
coletivamente com o público. 

 Painel: Evento de natureza técnica, que se realiza para promover a discussão e 
análise informal sobre um tema preestabelecido, com a participação de um 
palestrante ou debatedor, com um público reduzido de pessoas.  

 Palestra: Evento que consiste na apresentação de um tema previamente 
selecionado e de interesse específico de um público homogêneo, admitindo-se a 

                                                 
1 Extensão Universitária: organização e sistematização (2007) Indicadores quantitativos de curso (censo da 
Educação Superior – INEP/MEC) 
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abertura de perguntas do público, com tempo limitado e reduzido de duração 
(geralmente 40 minutos). 

 Ciclo de Debates: Evento caracterizado por encontros seqüenciais que visam à 
discussão de um tema específico. É também conhecido como Ciclo de Estudos, 
Ciclo de Palestras, Circuito, Semana. 

 Espetáculo: É uma atividade cultural de demonstração pública de artes cênicas e  
musicais. Inclui recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema 
e televisão, demonstração pública de canto, dança e interpretação musical. 

 Festival: É caracterizado por uma série de ações/eventos culturais ou esportivos, 
realizados concomitantemente, em período determinado de tempo, geralmente 
com edições periódicas. 

Prestação de Serviços 

Entende-se por Prestação de Serviços as atividades demandadas por terceiros, como a 
sociedade civil, os organismos públicos, os serviços privados; de caráter permanente ou 
eventual, consistindo na execução ou na participação em tarefas profissionais, fundamentadas 
em habilidades e conhecimentos de domínio da Universidade. Destacam-se as consultorias; 
assessorias; assistências técnicas; curadorias; laudos técnicos; atendimentos jurídicos e 
judiciais; registros de marcas e softwares; atividade de propriedade intelectual; entre outros 
serviços eventuais.  

Produção e Publicação 

Entende-se por Produção e Publicação a elaboração de produtos acadêmicos que 
institucionalizam ou que são resultados das ações de extensão, tais como: manuais (cartilhas, 
livrete ou libreto, fascículos, cadernos), jornais, relatórios técnicos, vídeos, filmes, softwares, 
cds, cassetes, apostilas, livros, artigos, anais, revistas e outros. Embora as publicações não 
sejam consideradas propriamente atividade de extensão, elas podem ser produtos das 
atividades de extensão. Estes produtos são registrados no Censo da Educação Superior – 
INEP/MEC, como ações decorrentes das atividades de extensão.  

 

Classificação das atividades de extensão 
De conformidade com o Plano Nacional de Extensão, as ações de Extensão 

Universitária da Unitins se classificam em área do conhecimento, área temática e linhas de 
extensão.  

Quanto à Área do Conhecimento: 

Quadro 1:ÁREA DO CONHECIMENTO  
 

Cód. 01 – Ciências Exatas e da Terra Cód. 05 – Ciências Agrárias 
Cód. 02 - Ciências Biológicas Cód. 06 - Ciências Sociais Aplicadas 

Cód. 03 - Engenharia/Tecnologia Cód. 07 - Ciências Humanas 
Cód. 04 - Ciências da Saúde Cód. 08 - Lingüística, Letras e Artes 

 Cód. 00 – Outros 
 
Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
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Quanto à Área Temática: 

Quadro 2: ÁREA TEMÁTICA 
 

Comunicação Cultura 
Educação Direitos Humanos e Justiça 

Meio Ambiente Saúde 
Tecnologia e Produção Trabalho  

 
Fonte: Sistema de Informação da Extensão – SIEXBRASIL ( 2007) 

 
 
Quanto à Linha Temática: 

 
Seguindo as referências do Plano Nacional de Extensão, a Unitins classifica as linhas 

temáticas de acordo com a área do conhecimento dos cursos oferecidos na graduação e as 
linhas de pesquisas institucionalizadas.  

  
 

Quadro 3: LINHAS TEMÁTICAS E EMENTAS 
 

 

CÓDIGO LINHA TEMÁTICA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO/EMENTAS 
 
 
2007.08.01 

 
 
Alfabetização, Leitura e Escrita 

 
 
Alfabetização e letramento; incentivo a leitura; 
desenvolvimento de metodologias de ensino da leitura e da 
escrita; literatura.  
 

 
2007.06.01 

 
Comunicação e Mídias 

 
Inovação de processos educativos; metodologias e estratégias 
de ensino e aprendizagem; multimídia; veículos de 
comunicação universitária e comunitária (boletins, rádio, 
televisão, jornal, revistas, internet, etc); promoção do uso do 
material didático dos meios de educação e de ações educativas 
sobre as mídias; mídia contemporânea; web-arte; arte digital; 
inclusão digital; lingüística; elaboração, implementação e 
avaliação de planos de comunicação; assessoria e consultorias 
em atividades de publicidade, propaganda e relações públicas; 
suporte de comunicação a programas e projetos de 
mobilização social. 
 

 
2007.06.02 

 
Desenvolvimento Regional  

 
Elaboração de diagnóstico e planejamento regional (urbano e 
rural); participação em espaços de discussão sobre 
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável; participação 
e assessoria a conselhos e outros espaços de organização 
governamental e de sociedade civil; estudos sobre 
desenvolvimento regional integrado com base em recursos 
locais  renováveis e práticas sustentáveis; definição de 
indicadores e métodos de avaliação de desenvolvimento, 
crescimento e sustentabilidade. 
 

 
2007.05.01 

 
Desenvolvimento rural e 
questão agrária 
 

 
Constituição e/ou implementação de iniciativas de reforma 
agrária, matrizes produtivas locais ou regionais e de políticas 
de desenvolvimento rural; assistência técnica; extensão rural; 
planejamento do desenvolvimento rural sustentável; 
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organização rural; comercialização; agroindústria; gestão de 
propriedades e/ou organizações; educação para o 
desenvolvimento rural; definição de critérios e políticas de 
fomento para o meio rural; avaliação de impactos de políticas 
de desenvolvimento rural.  
 

 
2007.06.03 

 
Desenvolvimento Tecnológico 

 
Processos de investigação e produção de novas tecnologias, 
técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e 
produção (inclusive tecnologias sociais, práticas protocolos de 
produção de  bens e serviços); serviços tecnológicos; estudos 
de viabilidade técnica, financeira e econômica; adaptação de 
tecnologias.  
 
 

 
2007.06.04 
 

 
Desenvolvimento urbano 

 
Planejamento, implementação e avaliação de processos e 
metodologias visando proporcionar soluções e o tratamento de 
problemas das comunidades urbanas. 
 

 
2007.06.05 

 
Direitos individuais e coletivos 

 
Apoio á organizações e ações de memória social, defesa, 
proteção e promoção de direitos humanos; direito agrário e 
fundiário; assistência jurídica e judiciária, individual e 
coletiva, a instituições e organizações; bioética jurídica; ações 
educativas e preventivas para garantia de direitos humanos.  
 

 
2007.07.01 

 
Educação profissional 

 
Formação técnica profissional, visando o aperfeiçoamento, 
promoção de acesso aos direitos trabalhistas e inserção no 
mercado de trabalho.  
 

 
2007.06.06 

 
Empreendedorismo 

 
Constituição e gestão de empresas juniores, pré-incubadoras, 
incubadoras de empresas, cooperativas e   empreendimentos 
solidários e outras ações voltadas para a identificação, 
aproveitamento de novas oportunidades e recursos inovadores, 
focalizados na criação de emprego e negócios, estimulando a 
pró-atividade.  
  

 
2007.00.01 

 
Emprego e Renda 

 
Defesa, proteção, promoção e apoio a oportunidades de 
trabalho, emprego e renda para empreendedores, setor 
informal, proprietários rurais, formas cooperadas/associadas de 
produção, empreendimentos produtivos solidários, economia 
solidária, agricultura familiar e outros.  
 

 
2007.00.02 

 
Espaço de Ciência 

 
Difusão e divulgação de conhecimentos científicos e 
tecnológicos em espaços de ciência, como museus, 
observatórios, e outros; organizações desses espaços.  
 

 
2007.07.02 

 
Formação de professores 
(formação docente) 

 
Formação e valorização de professores, envolvendo a 
discussão de fundamentos e estratégias para a organização do 
trabalho pedagógico, com vista ao aprimoramento profissional, 
a valorização, a garantia de direitos trabalhistas e a inclusão no 
mercado de trabalho formal.   
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2007.06.07 

 
Gestão do trabalho 

 
Estratégias de administração; ambiente empresarial; relações 
de trabalho urbano e rural (formas associadas de produção, 
trabalho informal, incubadora de cooperativas populares, 
agronegócios, agroindústria, práticas e produções caseiras, 
dentre outros.  
 

 
2007.06.08 

 
Gestão informal 

 
Sistemas de fornecimento e divulgação de informações 
econômicas, financeiras, físicas e sociais das instituições 
públicas, privadas e do terceiro setor.  
 
 

 
2007.06.09 

 
Gestão institucional 

 
Estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e 
instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 
governamentais e não-governamentais. 
 

 
2007.06.10 

 
Gestão Pública 

 
Sistemas regionais e locais de políticas públicas; análise do 
impacto dos fatores sociais, econômicos e demográficos nas 
políticas públicas (movimentos populacionais, geográficos e 
econômicos, setores produtivos); formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam nos sistemas públicos. 
 
 

 
2007.06.11 

 
Grupos sociais vulneráveis 

 
Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros 
processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc), 
de emancipação, de respeito à identidade e inclusão; 
promoção,  defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de 
metodologias de intervenção. 
  

 
2007.06.12 

 
Infância e Adolescência 

 
Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc), 
promoção, defesa e garantia de direitos; ações especiais de 
prevenção e erradicação do trabalho infantil; desenvolvimento 
de metodologias de intervenção tendo como objeto enfocado 
na ação crianças, adolescentes e suas famílias. 
 

 
2007.03.01 
 

 
Inovação Tecnológica 

 
Introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos e 
melhorias significativas a serem implementadas em produtos 
ou processos existentes nas diversas áreas do conhecimento; 
considera-se uma inovação tecnológica de produto ou processo 
aquela que tenha sido implementada e introduzida no mercado 
(inovação de produto) ou utilizada no processo de produção 
(inovação de processo). 
  

 
2007.00.03 

 
Jovens e adultos 

 
Processos de atenção (saúde, assistência social, etc), 
emancipação e inclusão; educação formal e não formal; 
promoção, defesa e garantia de direitos;desenvolvimento de 
metodologias de intervenção, tendo como objeto a juventude 
e/ou idade adulta.  
 
 

 
 



MANUAL DE  NORMAS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  
UNITINS – Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação 

  

 - 10 - 

 
2007.08.02 

 
Línguas estrangeiras 

 
Processos de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras; 
desenvolvimento de processos de formação em línguas 
estrangeiras; literatura; tradução.  
 

 
2007.07.03 

 
Metodologias e estratégias de 
ensino/aprendizagem 

 
Metodologias e estratégias específicas de 
ensino/aprendizagem, como a educação a distância, o ensino 
presencial e de pedagogia de formação inicial, educação 
continuada, educação permanente e formação profissional.  
 

 
2007.00.04 

 
Organizações da sociedade 
civil e movimentos sociais e 
populares 
 

 
Apoio à formação, organização e desenvolvimento de 
comissões, fóruns, conselhos, ONG’s, dentre outros.   

 
2007.07.04 

 
Patrimônio cultural, histórico, 
natural e imaterial.  

 
Preservação, recuperação, promoção e difusão de patrimônio 
artístico, cultural e histórico (bens culturais móveis e imóveis, 
obra de arte, arquitetura, espaço urbano, artesanato, folclore, 
manifestações religiosas populares), natural (natureza, meio 
ambiente), material e imaterial (culinária, costumes do povo), 
mediante formação, organização, manutenção, ampliação e 
equipamento de museus, bibliotecas, centros culturais, 
arquivos e outras organizações culturais, coleções e acervos; 
restauração de bens móveis e imóveis de reconhecido valor 
cultural; proteção e promoção do folclore, do artesanato, das 
tradições culturais e dos movimentos religiosos populares; 
valorização do patrimônio; memória, produção e difusão 
cultural e artística.  
 

 
2007.00.05 

 
Pessoas com deficiências e 
necessidades especiais.  

 
Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc) 
de emancipação e inclusão de pessoas com deficiências, 
incapacidades físicas, sensoriais e mentais, síndromes, doenças 
crônicas, altas habilidades, dentre outras; promoção, defesa e 
garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de 
intervenção individual e coletiva, tendo como objeto enfocado 
na ação essas pessoas e suas famílias. 
 

 
2007.06.13 

 
Propriedade intelectual e 
patente 

 
Processos de identificação, regulamentação e registro de 
direitos autorais e sobre propriedade intelectual e patente. 
 

 
2007.03.02 
 
 

 
Questões ambientais 

 
Implementação e avaliação de processos de educação 
ambiental de redução da poluição do ar, águas e solo; 
discussão da agenda 21; discussão de impactos ambientais de 
empreendimentos e de planos básicos ambientais; preservação 
de recursos naturais e planejamento ambiental; questões 
florestais; meio ambiente e qualidade de vida; cidadania e 
meio ambiente. 
 

 
2007.03.03 

 
Recursos Hídricos 

 
Planejamento de micro bacias, preservação de mata ciliar e dos 
recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos e bacias 
hidrográficas; prevenção e controle da poluição; arbitragem de 
conflitos; participação em agências e comitês estaduais e 
nacionais; assessoria técnica a conselhos estaduais, comitês e 
consórcios municipais de recursos hídricos. 
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2007.03.04 

 
Resíduos sólidos 

 
Orientação para desenvolvimento de ações normativas 
operacionais, financeiras e de planejamento com base em 
critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar 
segregar, tratar e dispor o lixo; orientação para elaboração e 
desenvolvimento de projetos de planos de gestão integrada de 
resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, instalação de manejo 
de resíduos sólidos urbanos reaproveitáveis (compostagem e 
reciclagem), destinação final (aterros sanitários e controlados), 
e remediação de resíduos a céu aberto; orientação à 
organização de catadores de lixo.  
 

 
2007.05.01 

 
Segurança alimentar e 
nutricional 

 
Incentivo à produção de alimentos básicos, auto-
abastecimento, agricultura urbana, hortas escolares e 
comunitárias, nutrição, educação para o consumo, regulação 
do mercado de alimentos, promoção e defesa do consumo 
alimentar. 
 

 
2007.00.06 

 
Segurança pública e defesa 
social 

 
Planejamento, implementação e avaliação de processos e 
metodologias, dentro de uma compreensão global do conceito 
de segurança pública, visando proporcionar soluções e 
tratamento de problemas relacionados; orientação e assistência 
jurídica, judiciária, psicológica e social à população carcerária 
e seus familiares; assessoria a projetos de educação, saúde e 
trabalho aos apenados e familiares; questão penitenciária; 
violência; mediação de conflito; proteção a testemunhas; 
policiamento comunitário. 
 

 
2007.03.05 

 
Tecnologia da informação 

 
Desenvolvimento de competência informacional para 
identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar, sintetizar, 
avaliar e comunicar informação em fontes impressas ou 
eletrônicas; inclusão digital.  
 

 
2007.00.07 

 
Temas 
específicos/Desenvolvimento 
humano 
 

 
Temas variados das diversas áreas do conhecimento, visando a 
reflexão, discussão, atualização e aperfeiçoamento humano. 
 

 
2007.00.08 

 
Terceira idade 

 
Planejamento, implementação e avaliação de processos de 
atenção (educação, saúde, assistência social, etc), de 
emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de 
direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, 
tendo como objeto de foco a ação a pessoas idosas e suas 
famílias. 
 

 
Fonte: Sistema de Informação da Extensão – SIEXBRASIL (2007) 
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III. Procedimentos para institucionalização de Atividades de 
Extensão 
 

 
 
As Atividades de Extensão deverão observar as Diretrizes Institucionais da Extensão 

Universitária, atendendo necessariamente a uma demanda social que promova o 
desenvolvimento local e/ou regional, segundo as Áreas e Linhas Temáticas institucionalmente 
reconhecidas. 

 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
 

Para a institucionalização de atividades de extensão, o proponente deverá atentar-se 
às seguintes orientações:  

  
 
⇒ As atividades de extensão são compreendidas como prática acadêmica, 

devendo ser propostas por docente, no entanto, o discente e/ou técnico-
administrativo que desejar propor a atividade, deverá ter sempre um docente 
como coordenador da atividade proposta; 

 
⇒ O coordenador da Atividade de Extensão proposta é responsável pela 

coordenação geral das ações pertinentes, devendo zelar pelo cumprimento das 
diretrizes, normas e procedimentos institucionais e pela execução do 
cronograma de atividades proposto; 

 
⇒ Para o desenvolvimento de atividades de extensão será atribuída carga horária, 

entendida como hora/atividade, cumprida segundo a Política Institucional e 
adequada ao conjunto de outras atividades desenvolvidas no Ensino e na 
Pesquisa; 

 
⇒  A atividade de extensão deverá ter, prioritariamente, vínculo com a Área de 

Conhecimento do curso que o apresentar;  
 

⇒ As atividades de extensão propostas deverão ser apresentadas em formulário 
padrão (anexos), facilitando o processo de institucionalização, registro, 
avaliação interna e externa, a emissão de dados para o Censo Anual da 
Educação do Ensino Superior e a alimentação do banco de dados do Sistema 
de Informação da Extensão Universitária; 

 
⇒ Orientações gerais sobre o preenchimento dos Formulários: 

 
a) Os Formulários 01, 02, 03,04 e 06 deverão ter a assinatura do Coordenador 

(a) do Projeto e também a assinatura do Coordenador (a) do Curso ao qual 
esteja vinculado, impreterivelmente. 

b) O Formulário 07 – AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
deverá ser preenchido por todos os participantes, sejam ministrantes ou 
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receptores das ações do Projeto. Após a finalização o Coordenador do 
Projeto entregá-lo-á à Coordenação de Extensão, em envelope lacrado, que 
efetivará então a tabulação dos dados, anexando os resultados ao Processo 
que garante a legitimidade do Projeto. 

 
⇒ A proposta apresentada pelo docente deverá submeter-se, preliminarmente à 

apreciação da Direção, Coordenação ou Chefia Imediata para análise e parecer 
da condição de disponibilidade e compatibilidade de carga horária para 
execução da atividade prevista;  

 
⇒ A proposta deverá ser encaminhada á Pró-Reitoria de Extensão e Pós-

Graduação – PPGEx acompanhada de memorando expedido pela Direção, 
Coordenação ou Chefia Imediata, concordando com a disponibilidade e 
compatibilidade de execução da atividade e solicitando a institucionalização; 

 
⇒ As propostas de atividades de extensão, apresentadas por pessoal técnico-

administrativo e por discentes, deverão ser igualmente encaminhadas à Pró-
Reitoria de Extensão e Pós-Graduação para análise, apreciação e 
institucionalização, de acordo com o formulário respectivo; 

 
⇒ A atividade proposta somente poderá ser iniciada após a emissão do parecer 

constando a análise, onde terão destaques: (i) os objetivos coerentes com as 
diretrizes institucionais de extensão universitária (impacto social a ser gerado 
pela proposta, interdisciplinaridade e indissociabilidade entre o ensino e a 
pesquisa); (ii) adequação da proposta às áreas e linhas temáticas da extensão; 
(iii) previsão orçamentária e (iv) equipe envolvida. Depois de concluída a 
análise, a Diretoria de Extensão expedirá parecer ao coordenador da proposta, 
podendo solicitar: (i) início das atividades; suspensão da proposta para ajustes 
e adequações, se for o caso;  

 
⇒ A inclusão e exclusão de docente, coordenador, acadêmico ou pessoal técnico-

administrativo envolvido em atividade de extensão, deverão ser oficialmente 
informadas 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;  

 
⇒ 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 da Avaliação Nacional de Extensão 
Universitária. Para isto, o formulário de relatório final, específico de cada 
atividade, torna-se imprescindível o seu preenchimento, tanto quanto, o 
formulário de avaliação anual;  

 
⇒ A certificação e/ou declaração de coordenador ou membro-executor de 

atividade de extensão para efeito curricular, somente serão expedidas aos 
executores nomeados na atividade proposta e devidamente institucionalizada;  

 
⇒ A proposta que demandar apoio material, logístico e/ou financeiro institucional 

deverá ser solicitada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis; 
 



MANUAL DE  NORMAS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  
UNITINS – Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação 

  

 - 14 - 

⇒ Qualquer material impresso para ser confeccionado e que decorra de oferta 
e/ou produto de atividade de extensão, deverá ser previamente submetido à 
apreciação e aprovação da Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação; 

 
⇒ As atividades de extensão deverão prever: (i) auto-sustentabilidade; (ii) quando 

tratar-se de prestação de serviços, a reserva de 5% (cinco por cento) em favor 
do FUNPEEX (Fundo de Pesquisa, Ensino e Extensão); (iii) percentual 
administrativo variável entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por 
cento),conforme Instrução Normativa/UNITINS/GRE nº 006/2005; 

 
⇒ 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 - FUNPEEX, desde que aprovada pela Comissão de 
Gerenciamento  

 
⇒ As atividades de extensão demandadas da sociedade civil, de organismos 

governamentais e do setor privado, deverão ser submetidas à análise 
institucional de viabilidade técnica, financeira e operacional pela Pró-Reitoria 
de Extensão e Pós-Graduação;  

 
⇒ Os pagamentos previstos e solicitados pelo desenvolvimento de atividade de 

extensão deverão estar adequados as regras estabelecidas pelo PCCS da 
Instituição e, obrigatoriamente, ser atestados pela Diretoria de Extensão e 
validados pela Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, que o conduzirá a 
Pró-Reitoria de Administração e Finanças para providências; 

 
⇒ O descumprimento de qualquer das normas e procedimentos para 

institucionalização de atividades de extensão obedecerá as regras estabelecidas 
na Instrução Normativa/UNITINS/PPEGEx nº 001/2010, Capítulo V, 
Parágrafo Único; 
 

⇒ As situações e casos omissos pela política, normas e procedimentos 
institucionais deverão ser decididos pela Câmara de Extensão.   

 
 
 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

 
Para a institucionalização de atividades de extensão, o proponente deverá atentar-se 

às seguintes especificidades: 

Programa 

O Programa é uma atividade sistemática que articula e insere outras atividades de 
extensão, como projetos, cursos, eventos, publicações, etc. O programa que é uma atividade 
de grande abrangência, geralmente é viabilizado por meio de edital e financiado por agentes 
externos.   

O programa se articula com outras atividades de extensão, assim como as atividades 
podem também se articularem entre si. Veja o exemplo:  
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Para a apresentação de um programa, o proponente deverá:  

 Elaborar a proposta seguindo orientações de referência do próprio edital quando 
tratar-se de chamada editada; 

 Apresentar, inicialmente, a proposta a Diretoria, Coordenação ou Chefia Imediata 
para parecer das condições gerais de execução das atividades propostas; 

 Dar ciência, oficialmente a Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, da 
intenção de submeter-se ao edital para institucionalização e providências 
documentais necessárias; 

 Comunicar á Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, através do formulário 
padrão 04 Relatório Inicial (anexo) após aprovada a proposta; 

 Encaminhar á Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, a cópia dos produtos 
decorrentes das ações desenvolvidas pelo programa (plano de trabalho, relatórios 
técnicos e de prestação de contas e outros); 

 Enviar à Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, o relatório final da atividade 
de extensão em formulário padrão 06 (anexo). 

 
PROGRAMA 

(Juventude Cidadã) 

PUBLICAÇÃO 
(Caderno de 

Orientações ao 
desenvolvimento do 

protagonismo juvenil) 

 
PROJETO X 

(Primeiro Emprego) 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 

(Consultoria – 
Avaliação de resultados 

no Mercado de 
trabalho) 

CURSO 
(Qualificação 
Profissional)  

 
EVENTO 

(Ciclo de palestras 
educativas) 

 

 
PROJETO Y 

(Protagonismo 
Juvenil) 
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Projeto vinculado 

O projeto vinculado ao programa exigirá que: 

 O coordenador apresente a proposta em formulário padrão 01 para 
institucionalização da atividade na Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação; 

 Ao iniciarem-se as atividades do projeto, preencha o formulário 04 (anexo), para 
ciência da Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação; 

 O coordenador do programa envie à Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, o 
relatório final das atividades desenvolvidas pelo projeto para registro junto ao 
processo de Avaliação da Extensão Universitária, conforme formulário padrão 06 
(anexo). 

Curso 

Apresentação de projeto de curso:  

 Apresentar, inicialmente, a proposta a Diretoria, Coordenação ou Chefia Imediata 
para parecer das condições gerais de execução das atividades propostas; 

 A proposta deverá ser enviada á Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação com 
antecedência de 20 (vinte) dias úteis para providências de divulgação e inscrição; 

 Apresentar a proposta em formulário padrão 02 (anexo) para análise e parecer de 
viabilidade financeira e operacional pela Pró-Reitoria de Extensão e Pós-
Graduação;  

 A Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação admite cursos na modalidade 
presencial e a distância, com carga horária, critérios de avaliação e certificação 
bem definidos; 

 Os certificados serão confeccionados pela Pró-Reitoria de Extensão e Pós-
Graduação e juntamente reconhecidos com a Coordenação do projeto; 

 Para emissão de certificados de curso de extensão, o coordenador deverá 
encaminhar á Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, o registro de freqüência 
(constar nome, entidade/unidade/setor, nº. documento de identidade, telefone de 
contato, endereço eletrônico) e avaliações dos participantes (original); 

 A certificação será emitida ao participante que obtiver freqüência igual ou 
superior a de 75% (setenta e cinco por cento); 

 O coordenador do curso deverá avaliar o participante conforme os critérios 
estabelecidos e a atividade conforme formulário 07 (anexo); 

. Evento 

 Apresentação da proposta de evento:  

 A base de normatização para apresentação de proposta de eventos consta da 
Resolução UNITINS/CONSEPE nº 01/2008;  

 Apresentar, inicialmente, a proposta a Diretoria, Coordenação ou Chefia Imediata 
para parecer das condições gerais de execução das atividades propostas; 

 Apresentar, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, a proposta em 
formulário padrão 03 (anexo) para análise e parecer de viabilidade financeira e 
operacional pela Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação;  

 A proposta de evento somente poderá ser apresentada por docentes. No caso de 
apresentação por pessoal técnico-administrativo ou por discente, haverá a 
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necessidade de um docente responsabilizar-se pela coordenação das atividades 
previstas; 

 A Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação admite eventos na modalidade 
presencial e a distância, com carga horária e critérios para certificação bem 
definidos;  

 Os certificados de participação serão confeccionados pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Pós-Graduação e juntamente reconhecidos com a Coordenação do 
evento; 

 Para emissão de certificados de curso de extensão, o coordenador deverá 
encaminhar á Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, o registro de freqüência 
(constar nome, entidade/unidade/setor, nº. documento de identidade telefone de 
contato, endereço eletrônico) e avaliações dos participantes (original); 

 A certificação será emitida ao participante que obtiver freqüência igual ou 
superior a de 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência; 

 As atividades de cursos, oficinas, workshop e outros pequenos eventos inseridos 
em evento de grande porte, como Congresso, Conferência, etc. estes serão 
certificados como atividade complementar ao evento de grande porte. 

Prestação de Serviço 

Para apresentação de proposta de prestação de serviços eventuais: 

 A proposta deverá ser apresentada, preliminarmente, à Pró-Reitoria de Extensão e 
Pós-Graduação, para análise de viabilidade técnica, financeira e operacional da 
instituição; 

 Quando a prestação de serviço for oferecida como curso ou projeto de extensão, 
deve ser registrada como tal (curso ou projeto) e o formulário a ser utilizado 
deverá ser o correspondente; 

 A prestação de serviços como os contratos de serviços e cooperações técnicas, 
deverão prever a reserva de 5% (cinco por cento) em favor do FUNPEEX (Fundo 
de Pesquisa, Ensino e Extensão) e o percentual administrativo variável entre 10% 
(dez por cento) e 20% (vinte por cento), conforme Instrução 
Normativa/UNITINS/GRE nº 006/2005; 

 A prestação de serviço deverá prever sempre uma coordenação geral que se 
responsabilizará pela execução técnica e financeira da proposta; 

 A equipe de execução poderá ser remunerada pela prestação de serviços, desde 
que a hora/atividade seja compatível com a hora/atividade de docência ou de 
técnico-administrativo;  

 Toda prestação de serviços, mesmo que não previsto na proposta, deverá ser 
apresentado o relatório de finalização das atividades, elaborado pela coordenação 
da proposta. 
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Produção e Publicação 

A solicitação para publicação de trabalhos acadêmicos resultantes do ensino pesquisa 
e extensão deverá seguir os seguintes trâmites: 

 Apresentar a Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação a solicitação escrita 
assinada pelo autor;  

 Cópia do trabalho impressa em 02 (duas) vias e em formato digital; 
 O trabalho será submetido à Comitê Editorial para apreciação e aprovação; 
 O autor será comunicado sobre os resultados da análise editorial.   
 A ficha catalográfica deverá ser solicitada à Biblioteca da Instituição; 
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Aprovado 

Não 
Aprovado 

Edição institucional  

Edital de Agentes 
Externos 

Aprovado 

Não Aprovado 

FLUXO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Proposta elaborada em 
formulário padronizado e 

apresentada a Diretoria de 
Ensino, ou Coordenação de 

Curso ou de Setor, para análise 
e parecer da condição de 

disponibilidade e 
compatibilidade de carga 
horária para execução.  

Proponente 
apresenta 
proposta a 
Diretoria de 
Ensino, ou 

Coordenação 
de Curso ou de 

Setor, para 
apreciação e 

Diretoria de 
Extensão 

/Coordenaç
ão de 

Publicação 
faz 

orçamento 
de 

impressão 
gráfica. 

PR
O

G
R

A
M

A
 

PR
O

JE
TO

 
V

IN
C

U
LA

D
O

 

PR
O

JE
TO

 
IN

D
EP

EN
D

EN
TE

C
U

R
SO

 

EV
EN

TO
 

PR
O

D
U

Ç
Ã

O
 E

 
PU

B
LI

C
A

Ç
Ã

O
 

Proponente 
apresenta 
proposta a 

PPGEx.  
 

PR
ES

TA
Ç

Ã
O

 D
E 

SE
R

V
IÇ

O
 

Proponente 
apresenta cópia 

do trabalho 
impresso e em 
formato digital á 

PPGEx.  

Submete-se 
à análise e 
parecer do 

Comitê 
Editorial.   

Proponen
te 

providenc
ia  

Cataloga
ção na 

Biblioteca
.  

PPGEx  
analisa a 

viabilidade 
técncio-

financeiro-
operacional ;  

 
PPGEx/Diretoria 
providencia 
contrato de 
prestação de 
serviços.  

Encaminha-se à PPGEx/Diretoria de 
Extensão para análise e parecer conforme 

Instruções Normativas da PPGEx.  

Proponente 
apresenta proposta 
a Diretoria de Ensino, 
ou Coordenação de 
Curso ou de Setor 

para conhecimento 
da PPGEx 

Encaminhamento, 
através da 
PPGEx, 
para 
conhecimento, 
aprovação e 
apreciação da 
câmara de 
Extensão. 

Comunicar, 
oficialmente à 

PPGEx sobre o 
início das 

atividades.(Form 
04).

PPGEx/Diretoria de Extensão emite 
parecer conforme Instrução 

Normativa.

PPGEx 
comunica 
aprovação 
e Cadastra 
no SIEX.  

Devolve ao 
proponente e 

solicita 
reformulação 

e/ou 
adequação.   

AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO 
ACOMPANHAMENTO E RESULTADOS 

 
PPGEx 

Cadastra 
no SIEX.  
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IV. Avaliação da Extensão Universitária  
 
 

 
Avaliar os resultados das atividades de extensão desenvolvidas pela Unitins é um 

compromisso que a universidade tem com os processos de transformação e impacto social. É 
concebida com o propósito de reconduzir rumos e redimensionar ações que contribuam com a 
efetividade das ações implementadas. Não há intenção de determinações quantitativas, mas 
priorizar a qualidade, valendo-se da junção quantitativa de qualidade.   

 
São várias concepções e processos de avaliação. Há conceitos que se fundem com os 

próprios objetivos e processos que necessariamente exigem mais que um método. Há 
processos avaliativos que buscam responder as necessidades economicistas de planos 
econômicos; outros objetivam conhecer o impacto de um programa social, e há também 
processos que buscam compreender comparativamente a relação entre o previsto e o 
realizado. 

 
O projeto de avaliação das atividades de extensão da Unitins tem dois eixos de 

investigação: o primeiro comparativamente busca verificar a adequação e uso dos princípios, 
diretrizes e normas institucionais, aplicadas nas práticas de extensão, e o segundo objetiva 
verificar os resultados.  

 
O processo é contínuo e permanente. A necessidade de continuidade é decorrente do 

processo de monitoramento para a correção de rumos. A permanência é decorrente da 
necessidade de controle das normas institucionais. 

 
Os instrumentos construídos pela equipe de avaliação, deverá monitorar a 

implementação da ação no decorrer do processo e verificar os resultados ao final da execução. 
Através de determinantes qualitativas e quantitativas a avaliação quer conhecer, dentre outras 
dimensões: (a) a produção acadêmica decorrentes das ações implementadas; (b) a interface 
ensino-pesquisa-extensão; (c) a interdisciplinaridade nas ações; (d) a tipologia da ação 
extensionista segundo normas e procedimentos institucionais e; (e) a infra-estrutura para 
execução de ações extensionistas. 
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V. A estrutura organizacional da Extensão Universitária 
 
 

A estrutura organizacional que responde pela formulação, deliberação, controle, 
gerenciamento, monitoramento e avaliação da extensão universitária da Unitins é a 
seguinte:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REITORIA 
UNITINS 

Pró-Reitoria de Extensão  
e Pós-Graduação 

PRÓ-REITORIAS 

Diretoria de Extensão Diretoria de Pós-
Graduação 

Câmara de 
Extensão 

CONSEPE 

Secretaria 

Coordenação de 
Extensão e Ações 

Comunitárias 

Coordenação de Estágio e 
Publicação 

Chefe de Setor de 
Estágio e Publicação 

VICE-
REITORIA 

FUNPEEX 

Estágio Curricular 
Não Obrigatório 
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⇒ Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação – Direciona, delibera e 
controla a política institucional de extensão universitária.  

 
⇒ Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE – Articula a 

política de extensão com o ensino e a pesquisa e as demais políticas da 
universidade; 

 
⇒ Câmara de Extensão - Decide sobre os casos e situações omissas nas 

normativas da extensão universitária da Unitins;  
 

⇒ Diretoria de Extensão – Planeja e supervisiona a execução das atividades de 
extensão e assuntos comunitários; 

 
⇒ Coordenação de Extensão e Ações Comunitárias - Planeja atividades de 

extensão; acompanha a execução de atividades propostas, responsabilizando 
pelo registro, processamento e controle do banco de dados; planeja atividades 
para atendimento da comunidade acadêmica;     

 
⇒ Coordenação de Estágio e Publicação - Planeja eventos de natureza técnica, 

científica e cultural para atendimento institucional e interinstitucional; 
acompanha os procedimentos de execução de eventos propostos pela 
comunidade acadêmica e demandas interinstitucionais; controla os 
procedimentos de estágios curriculares e extracurriculares; processa  
solicitações de registro e impressão de publicações. 

 
⇒ Fundo de Pesquisa, Ensino e Extensão – FUNPEEX – Responsabiliza pela 

gestão de recursos para o fomento das ações de extensão, ensino e pesquisa. 
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Anexos  
 
 
Anexo  1: Instrução Normativa/UNITINS/PPGEx nº 001/2010 – Dispõe sobre a Política 
Institucional para a Extensão Universitária.  
 
Anexo 1: Instrução Normativa/Unitins/PPGEx/ nº 002/2010 – “Estabelece  e normatiza os 
eventos de extensão na Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS”.  
 
Anexo 2: Formulário 01 – Apresentação de projeto de extensão. 
 
Anexo 3: Formulário 02 – Apresentação de projeto de curso. 
 
Anexo 4: Formulário 03 -  Apresentação de projeto de evento. 
 
Anexo 5: Formulário 04 – Relatório Inicial.  
 
Anexo 6: Formulário 05 – Relatório de Participação em Evento Externo.  
 
Anexo 7: Formulário 06 – Relatório Final. 
 
Anexo 8: Formulário 07 – Avaliação de Atividades de Extensão. 
 
Anexo 9: Formulário 08 – Lista de Frequência. 
 
Anexo 10: Formulário 09 – Contrato de Prestação de Serviço. 
 
 
 
 
 


