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PROCEDIMENTOS PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO NO ÂMBITO DA UNITINS 
 

 
Conforme previsto na Instrução Normativa/UNITINS/PPGEX Nº 001/2010, que 

dispõe sobre a Política Institucional para a Extensão Universitária, e em consonância  
com as deliberações da Câmara de Extensão, a Pró-Reitoria de Extensão comunica 
junto à comunidade acadêmica da Unitins os procedimentos para institucionalização 
de Atividades de Extensão, a seguir: 
 
1. As Atividades de Extensão (Programa, Projeto, Curso, Eventos, Prestação de 
Serviços, Produção e Publicação) devem ser propostas/promovidas apenas por 
docentes, podendo envolver em suas atividades de execução os discentes, o 
pessoal técnico administrativo e a parceria com a comunidade externa. Os discentes 
poderão propor e desenvolver atividades de extensão, desde que autorizadas pela 
Coordenação do Curso de vinculação e acompanhadas de um Professor-Orientador. 
 
2. A proposta deve ser elaborada e apresentada, obrigatoriamente, conforme roteiro 
de Apresentação de Atividades de Extensão: No caso de Projeto de Extensão 
(Formulário 1), para Projeto de Curso (Formulário 2) e para Evento (Formulário 3). 
Tais formulários estão disponíveis no site da Unitins na área extensão, e podem ser 
acessados por meio do link:  
http://www.unitins.br/portal/extensao/documentosimportantes.aspx.  
 
3. Inicialmente, a proposta deve ser submetida ao conhecimento do/a 
Coordenador/a de Curso de Graduação ao qual está vinculada, devendo emitir 
documentos dando ciência ao teor do projeto.  
 
4. Posteriormente, a proposta deve ser submetida à apreciação da Pró-Reitoria de 
Graduação e/ou Pró-Reitoria de Pesquisa, quando for o caso, devendo emitir 
documento atestando a viabilidade de sua execução. 
 
5. Por último, a proposta completa deve ser enviada para o seguinte endereço 
eletrônico: coord.extensao@unitins.br e protocolada na Pró-Reitoria de 
Extensão/Coordenação de Extensão quando se tratar de demanda do câmpus de 
Palmas.  No caso de demandas dos câmpus de Augustinópolis, Araguatins e 
Dianópolis a proposta completa deve ser enviada apenas para o referido email.  
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6. Após recebimento, a Pró-Reitoria de Extensão fará a conferência da parte formal 
da proposta e em seguida encaminhará à Câmara de Extensão, para análise e 
emissão de parecer. A Câmara de Extensão é uma instância técnica, consultiva e de 
deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, vinculado à 
Pró-Reitoria de Extensão. 
 
7. A Câmara de Extensão poderá solicitar ao/a Coordenador/a da proposta 
esclarecimentos para subsidiar a emissão de Parecer Final. 
 
8. As reuniões da Câmara de Extensão são realizadas ordinariamente na primeira 
semana de cada mês, de acordo com o seu Regimento Interno. Assim, somente as 
propostas protocoladas até o dia 15 de cada mês serão incluídas na pauta da 
reunião seguinte. As propostas protocoladas após o dia 15 de cada mês somente 
estarão inseridas na pauta da próxima reunião. O Regimento Interno da Câmara de 
Extensão encontra-se disponível: 
http://www.unitins.br/portal/extensao/arquivos/documentos_importantes/Regimento_
Camara_de_Extensao_2010.pdf 
 
9. Ressalta-se que para a apresentação de propostas, bem como a sua execução, e 
certificação, quando for o caso, devem ser observadas as orientações das seguintes 
normativas desta Universidade: 
 
a) Instrução Normativa/UNITINS/PPGEX Nº 001/2010 que dispõe sobre a Política 
Institucional para a Extensão Universitária.  
http://www.unitins.br/portal/extensao/arquivos/documentos_importantes/Instrucao_N
ormativa_001_2010.pdf 
 
b) Manual de Normas e Procedimentos Institucionais de Extensão Universitária 
http://www.unitins.br/portal/extensao/arquivos/documentos_importantes/Manual_de_
Extensao_2010.pdf  
 
 

Palmas – TO, 14 de setembro de 2015. 
 
 

                                     
Simone Pereira Brito 

Pró-Reitora de Extensão  
Portaria/UNITINS/GRE Nº 225/2015 
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