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REGIMENTO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA UNITINS 
 
 

CAPÍTULO I 
DA CÂMARA DE EXTENSÃO 

 
Art. 1º - A Câmara de Extensão é uma instância técnica, consultiva e 
deliberativa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, 
vinculada à Pró-Reitoria de Extensão E Pós-Graduação – PPGEx da Fundação 
Universidade do Tocantins - UNITINS. 
 

Seção I 
Da composição da Câmara 

 
Art. 2º - A Câmara de Extensão é composta por 08 (oito) membros, todos com 
direito de voto, cada qual representante de uma grande área do conhecimento 
conforme estabelece o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNITINS: 
Ciências Agrárias - CA; Ciências Biológicas - CB; Ciências Exatas e da Terra - 
CET; Ciências Humanas - CH; Ciências Sociais e Aplicadas - CS; Linguística, 
Letras e Artes – LA, sendo membros natos o(a) Pró-Reitor(a) de Extensão e 
Pós-Graduação e o(a) Diretor(a) de Extensão. 
 
§ 1º - A Câmara será presidida pelo (a) Pró-Reitor (a) de Extensão e Pós-
Graduação, ao qual compete: 
I - Convocar e presidir as reuniões; 
II - Indicar Assessor Técnico e Secretário para auxiliar nos trabalhos; 
III – Voto de minerva em caso de empate nas votações das reuniões. 
 
§ 2º - Compete ao Assessor Técnico: 
I - Apoiar os trabalhos da Câmara no que tange a realização de estudos, 
pareceres e relatórios, por esta demandados, especialmente em relação aos 
projetos executados pela extensão, mas também quaisquer documentos a 
serem analisados.  
 
§ 3º - Compete ao Secretário: 
I - Encaminhar expedientes de convocação das reuniões, por ordem do 
Presidente; 
II - Preparar material a ser apresentado e discutido pela Câmara; 
III - Administrar as correspondências, receber e protocolar documentos da 
Câmara; 
IV - Arquivar e organizar documentos relativos aos projetos institucionalizados; 
 



 
Seção II 

Das atribuições da Câmara de Extensão 
 

Art. 3º - São atribuições da Câmara de Extensão: 
I – Analisar atividades e proposições consoantes a Política de Extensão; 
II– Emitir pareceres sobre os projetos de extensão apresentados à Pró-Reitoria 
de Extensão e Pós-Graduação; 
III–Analisar os relatórios parciais e finais apresentados pelas Coordenações 
dos Projetos; 
IV–Deliberar sobre alterações nos projetos de extensão institucionalizados; 
V – Analisar e referendar os editais da área de extensão da universidade; 
VI – Analisar e referendar as propostas de extensão apresentadas pelas 
Coordenações de Curso da Universidade;  
VII-Controlar ausências dos membros da Câmara de Extensão às reuniões; 
VIII–Lavrar as atas das reuniões e pareceres das reuniões. 
 
Parágrafo Único – As alterações nos projetos, passíveis de análise e 
julgamento pela Câmara de Extensão, incluem:  
I-Mudança de coordenador; 
II- Exclusão e/ou inclusão de professores na equipe técnica do projeto; 
III-Prorrogação de prazo para conclusão do projeto/programa; 
IV-Atribuição de carga horária destinada às atividades do projeto de extensão, 
após autorização escrita da Pró-Reitoria de vinculação e do RH da instituição; 
 V-Alteração em sua classificação (Setorial, Intersetorial, Vinculado e 
Interinstitucional) e 
VI-Alterações orçamentárias. 
 

CAPÍTULO II 
DOS MEMBROS DA CÂMARA DE EXTENSÃO 

 
Seção I 

Da escolha e mandato dos membros 
 

Art. 4º - Os membros que compõem a Câmara de Extensão serão escolhidos 
em reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UNITINS – 
CONSEPE, a partir de lista tríplice advinda dos colegiados de cada uma das 
grandes áreas, seguindo-se posteriormente para a homologação pela Reitoria 
§ 1º - Os membros da Câmara de Extensão terão mandato de um ano, 
prorrogável por mais um ano; 
 
§ 2º - A gratificação pelos serviços prestados será definida em instrução 
específica; 
§ 3º - Os membros da Câmara de Extensão deverão ter titulação mínima de 
especialista; 



 
 
§ 4º - O processo de eleição dos membros será regulado por meio de edital 
expedido pela Câmara e referendado pelo CONSEPE. 
 
Art. 5º Na qualidade de membros da Câmara de Extensão, todos devem 
manter sigilo em relação às informações a que tiverem acesso. 

 
 

Seção II 
Das substituições de membros e ausência do Presidente 

 
Art. 6º - É obrigatório o comparecimento dos membros às reuniões da Câmara 
de Extensão, devendo o membro, quando impedido de comparecer, justificar-
se antecipadamente ao (à) Presidente por escrito. 
 
Art. 7º - O não comparecimento, sem justificativa, a 3 (três) reuniões no 
período de 11 meses acarretará perda automática do mandato, sendo, então, 
indicado pelo Presidente do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE, ad referendum, um novo membro para a vaga decorrente, a fim de 
ser complementado o período restante do respectivo mandato. 
 
Art. 8º - Em caso de ausência do Presidente da Câmara, a coordenação dos 
trabalhos da pauta da reunião será exercida pelo (a) Diretor(a) de Extensão. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS REUNIÕES 

 
Seção I 

Das reuniões ordinárias e extraordinárias 
 

Art. 9º - A Câmara de Extensão se reunirá ordinariamente 1 (uma) vez por mês 
perfazendo um total de 11 reuniões anuais (de fevereiro a dezembro), sendo 
que o mês de janeiro será reservado como recesso, estando a Câmara sem 
atividades. 
 
Parágrafo Único – As reuniões ordinárias acontecerão em data marcada na 
reunião anterior, cuidando-se para alternar períodos e dias da semana a fim de 
favorecer a equalização da participação de seus membros.  
 
Art. 10 - A Câmara de Extensão poderá ainda reunir-se extraordinariamente, 
caso a necessidade seja devidamente justificada. 
 
 



 
 
Art. 11 - A convocação de reunião extraordinária poderá ser feita pelo 
Presidente da Câmara de Extensão ou por solicitação de dois terços de seus 
membros. 
 
Art. 12 - A convocação para reunião extraordinária dos membros da Câmara 
de Extensão deverá ser acompanhada de pauta pré-definida, com 
antecedência mínima de 24 horas, e mediante correspondência por escrito via 
e-mail, memorando ou ofício. 
 

Seção II 
Do Quorum 

 
Art. 13 - Para validade dos pareceres conclusivos é exigida a presença de pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos membros da Câmara de 
Extensão. 
 
Parágrafo Único – Decorridos 15 (quinze) minutos do início da sessão, se o 
quorum mínimo supracitado não for completado, o(a) Presidente suspenderá a 
reunião, ficando os pareceres pendentes para validação em outra reunião a ser 
realizada no menor espaço de tempo possível a fim de não prejudicar o 
andamento dos trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PARECERES DA CÂMARA DE EXTENSÃO 

 
Seção I 

Dos encaminhamentos 
 
 
 

Art. 14 – As propostas referentes às Modalidades de Extensão: Programa, 
Projeto vinculado a Programa, Projeto, Curso, Eventos, Produção e Publicação 
e Prestação de Serviços deverão ser encaminhadas pelo Coordenador do 
Curso de vinculação do docente à Pró-Reitoria de Extensão que emitirá 
Parecer. 
 
 



 
 
Parágrafo Único – Em relação à concorrência em Editais de Chamada Pública, 
a proposta de concorrência deve ser previamente protocolada na Pró-Reitoria 
de Extensão e Pós-Graduação que, após análise da viabilidade junto à 
Reitoria, terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis para emissão de Parecer 
Conclusivo de Participação. 
 
Art. 15 – As propostas de Projetos de Extensão, após Parecer Preliminar, 
serão encaminhadas à Diretoria de Extensão que procederá, junto à 
Coordenação de Extensão, a autuação e a continuidade do Processo. 

 
Art. 16 - As propostas de Projetos de Extensão, após os trâmites detalhados 
nos caputs anteriores, serão encaminhadas e analisadas pela Câmara de 
Extensão que, por meio da Assessoria Técnica, emitirá Parecer Final e enviará 
à Diretoria de Extensão para orientações. 
 
 
 

Seção II 
Da análise e emissão de pareceres 

 
Art. 17 - A Câmara de Extensão emitirá um relatório de projetos, o qual será 
enviado ao CONSEPE para ciência.  
 
§ 1° - Os Projetos de Extensão encaminhados para a Câmara de Extensão 
deverão seguir os roteiros e demais documentos previstos em instrução que 
disciplina os procedimentos relativos à proposição, acompanhamento e 
avaliação de Projetos de Extensão institucional. 
 
§ 2º - Os Projetos de Extensão que disponham de recursos próprios captados 
junto a instituições externas para sua execução, deverão apresentar 
documentos comprobatórios da fonte financiadora, sendo o início dos mesmos 
coincidente com o período do cronograma de execução físico-financeira 
proposto no projeto e ratificado pelo órgão de fomento, segundo seus 
dispositivos regulamentares. 
 
§ 3º - Os Projetos de Extensão estarão oficialmente institucionalizados após 
aprovação pelos seguintes órgãos colegiados: Coordenação de Curso, Pró-
Reitoria, Câmara de Extensão e Reitoria. 
 
 
Art. 18 - A Câmara de Extensão emitirá um Parecer para cada relatório parcial 
e final de projeto. 
 



 
 
Parágrafo Único - Os itens obrigatórios nos relatórios finais dos Projetos de 
Extensão deverão seguir os roteiros e demais documentos previstos em 
instrução que disciplina os procedimentos relativos à proposição, 
acompanhamento e avaliação de Projetos de Extensão institucional. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 19 - A Câmara de Extensão poderá convidar o coordenador do projeto 
para prestar esclarecimentos do mesmo quando houver dificuldade de natureza 
técnica por parte dos membros da Câmara, na análise e emissão do parecer. 
 
Art. 20 - A Câmara de Extensão poderá ainda solicitar um parecer ad-hoc de 
consultor com reconhecida competência e produção técnico-científica vinculado 
a outra Instituição. 
 
Art. 21 - Projetos de Extensão coordenados por outras Instituições com a 
participação de professores da UNITINS deverão apresentar cópia do convênio 
em que conste a UNITINS como instituição parceira. 
 
Art. 22 - A carga horária da equipe técnica e o tempo previsto para conclusão 
do projeto deverão ser compatíveis com o objeto de estudo, objetivos do 
Projeto e procedimentos metodológicos a serem utilizados. 
 
Parágrafo Único – A definição e a atribuição de carga horária em atividades 
de extensão deverão atender ao PCCS e à instrução que disciplina os 
procedimentos relativos à proposição, acompanhamento e avaliação de 
Projetos de Extensão institucional. 
 
Art. 23 - O professor poderá se constituir coordenador ou membro da equipe 
técnica em mais de um Projeto de Extensão, desde que obedecidas as regras 
descritas nos caputs anteriores. 
 
Art. 24 - Todos os professores integrantes de Projetos de Extensão 
institucionalizados poderão ser requisitados a qualquer momento para atuarem 
como consultores ad-hoc da Câmara de Extensão. 
 
Art. 25 - Projetos financiados por agência de fomento deverão apresentar o 
relatório final descritivo juntamente com a comprovação de envio e de 
aprovação do mesmo pela Agência Fomentadora, sendo a protocolização de 
cópia integral da prestação de contas e do relatório junto à Pró-Reitoria de  
 



 
 
Extensão e Pós-Graduação, contado como instrumento de convalidação para a 
substituição dos relatórios finais nesta Universidade. 
 
Art. 26 - Os membros da Câmara de Extensão que integrarem Projetos de 
Extensão objeto de análise abster-se-ão de participar das discussões e 
deliberações, sendo-lhes solicitado que se retirem da sala da reunião no 
momento da análise destes relatórios ou solicitações de alterações no projeto 
em que participem.  
 
Parágrafo Único – No caso de reuniões para a escolha de Projetos de 
Extensão para financiamento institucional, o membro da Câmara de Extensão 
que o compuser não poderá participar da referida reunião, não sendo 
necessária a apresentação de justificativa de ausência. 
 
Art. 27 - Os relatórios finais de Extensão e também um resumo destes serão 
disponibilizados na internet para consulta pública. 
 
Art. 28 - O presente Regimento, somente poderá ser modificado em reunião da 
Câmara de Extensão, convocada para esta finalidade, com antecedência 
mínima de 15 dias e sendo encaminhada – por escrito – a minuta da alteração 
proposta (quando houver) e, após as modificações, submeter à aprovação do 
CONSEPE. 
 
Parágrafo Único – Somente serão consideradas aprovadas as alterações que 
obtiverem a maioria simples dos seus membros da Câmara de Extensão que 
estiverem presentes na reunião.  
 
Art. 29 - Casos omissos ou dúvidas serão encaminhados à Assessoria Jurídica 
da UNITINS. 
 

 

Palmas – TO, 27 de abril de 2010. 


