RESOLUÇÃO 029/2011 – CEPE/UENP

Súmula – Regulamenta as ações de Extensão da
Universidade Estadual do Norte do Paraná –
UENP.

CONSIDERANDO a análise pela Câmara de Extensão do CEPE e a aprovação pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/UENP, em reunião realizada no dia 05 de setembro
de 2011;
O Reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP -, no uso de suas
atribuições legais e exercício regular de seu cargo, HOMOLOGA a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1º.

Fica aprovado como parte integrante desta Resolução o anexo que

Regulamenta as ações de Extensão da Universidade Estadual do Norte do Paraná.
Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Reitor da UENP, em
Jacarezinho, 05 de setembro de 2011.
ORIGINAL ASSINADO
Prof. Dr. Eduardo Meneghel Rando
Reitor
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ANEXO

REGULAMENTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
Art. 1º A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico, que articula o Ensino e a
Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a
sociedade.
Art. 2º A Política Nacional de Extensão pactuada pelas Instituições Públicas de Ensino Superior tem
como documento referencial o Plano Nacional de Extensão, o qual estabelece diretrizes que devem
estar presentes em todas as ações de Extensão, didaticamente expressadas em quatro eixos:
I - Impacto e transformação: estabelecimento de uma relação entre a Universidade e outros setores
da Sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da
maioria da população e implementadora de desenvolvimento regional e de políticas públicas. Essa
diretriz consolida a orientação para cada ação da Extensão Universitária: frente à complexidade e a
diversidade da realidade, é necessário eleger as questões mais prioritárias, com abrangência suficiente
para uma atuação que colabore efetivamente para a mudança social. Definida a questão, é preciso
estudá-la em todos seus detalhes, formular soluções, declarar o compromisso pessoal e institucional
pela mudança, e atuar;
II - Interação dialógica: desenvolvimento de relações entre universidade e setores sociais marcadas
pelo diálogo, pela ação de mão-dupla, de troca de saberes, de superação do discurso da hegemonia
acadêmica – que ainda marca uma concepção ultrapassada de extensão: estender à sociedade o
conhecimento acumulado pela universidade – para uma aliança com movimentos sociais de superação
de desigualdades e de exclusão;
III - Interdisciplinaridade: caracterizada pela interação de modelos e conceitos complementares, de
material analítico e de metodologias, buscando consistência teórica e operacional que estruture o
trabalho dos atores do processo social e que conduza à interinstitucionalidade, construída na interação
e inter-relação de organizações, profissionais e pessoas;
IV - Indissociabilidade de ensino-pesquisa e extensão: reafirmando a extensão como processo
acadêmico – justificando-lhe o adjetivo “universitária” – em que toda ação de extensão deverá estar
vinculada ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento, tendo o aluno como
protagonista de sua formação técnica para obtenção de competências necessárias à atuação
profissional, e de sua formação cidadã – reconhecer-se agente da garantia de direitos e deveres,
assumindo uma visão transformadora e um compromisso.

Art. 3º Constituem objetivos das ações de extensão da UENP:
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I – reafirmar o compromisso institucional da Universidade com a comunidade;
II – promover a articulação com as atividades de ensino e pesquisa, para o atendimento das demandas
da comunidade;
III – produzir conhecimento resultante da interação com a realidade, priorizando metodologias
participativas, por meio da troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular;
IV – constituir-se em oportunidade de campo de estágio e de realização de atividades complementares.

CAPÍTULO II
DA CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
Art. 4º As ações de extensão na UENP são classificadas de acordo com Área do Conhecimento,
segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Área Temática e
Linha de Extensão, conforme o Plano Nacional de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.
§ 1º As Áreas do Conhecimento, segundo o CNPq, para fins de classificação das ações de extensão
são: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharia/Tecnologia; Ciências da Saúde;
Ciências Agrárias; Ciências Sociais; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes;
§ 2º As Áreas Temáticas, conforme o Plano Nacional de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras, para fins de classificação das ações de extensão são: 1. Comunicação; 2. Cultura; 3.
Direitos Humanos e Justiça; 4. Educação; 5. Meio Ambiente; 6. Saúde; 7. Tecnologia e Produção e 8.
Trabalho;
I - A classificação por Área Temática deve observar o objeto ou assunto que é enfocado na ação de
extensão, devendo ser feita por área Temática principal e Área Temática secundária.
§ 3º As Linhas de Extensão têm especial importância para a nucleação das ações de extensão e a
construção de programas, não sendo, necessariamente, ligadas a uma Área Temática em especial.
I – O número e a denominação da Linha de Extensão, conforme o Plano Nacional de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras encontram-se descritos no Anexo I deste Regulamento.
Art. 5º As ações de extensão na UENP são desenvolvidas sob a forma de: Programas, Projetos,
Cursos, Eventos e Prestação de Serviço.
Art. 6º Programa de Extensão é um conjunto articulado de ações com objetivos comuns e clareza de
diretrizes, preferencialmente integrado por extensão, pesquisa e ensino, com caráter orgânicoinstitucional, envolvendo integrantes da comunidade universitária da UENP e de setores da sociedade,
com duração de 02 (dois) anos, podendo ser renovado.
Art. 7º Projeto de Extensão é uma ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural,
esportivo, científico ou tecnológico, com objetivos específicos, que propicie a relação teoria-prática
envolvendo integrantes da comunidade universitária da UENP e de setores da sociedade, com duração
de 1 (um) ano, podendo ser renovado.
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Art. 8º A renovação de programas e projetos de extensão deve ocorrer sob a forma de continuidade e,
excepcionalmente, sob a forma de prorrogação.
I – Entende-se por continuidade de programas e projetos de extensão, por prazo determinado, o seu
prosseguimento pelo período subseqüente ao cronograma original;
II – Entende-se por prorrogação de programas e projetos de extensão, por prazo determinado, a dilação
de prazo para conclusão do cronograma inicialmente proposto, devendo ser instruído com a
justificativa da não realização do cronograma no prazo previsto;
III – Os pedidos de continuidade ou de prorrogação devem ser protocolados, no mínimo, 30 dias antes
do término do cronograma original do programa ou projeto de extensão.
Art. 9º Curso é uma ação pedagógica, de caráter teórico ou prático, presencial ou a distância,
planejado e organizado de modo sistemático, com carga horária total de no mínimo 8 (oito) horas e
critérios de avaliação definidos, conforme classificação presente no Anexo II deste Regulamento.
Parágrafo Único. Curso com menos de 8 horas deve ser classificado como “Evento”.
Art. 10º Evento é uma ação que implica a apresentação e/ou exibição pública, livre ou com público
específico, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico
desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade, conforme classificação presente no
Anexo III deste Regulamento.
Art. 11º Cursos e Eventos de Extensão podem ser desenvolvidos nas modalidades:
I - Presencial;
II - A Distância.
Art. 12º São considerados Cursos e/ou Eventos Presenciais aqueles em que o processo de ensino
aprendizagem ocorre com a presença de professores e estudantes em um mesmo local físico.
Parágrafo Único. Os Cursos Presenciais podem incluir até 20% de atividades a distância, nas quais o
processo de ensino aprendizagem ocorre mediado por Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC).
Art. 13º São considerados Cursos e/ou Eventos a Distância aqueles em que o processo ensino
aprendizagem ocorre com professores e estudantes separados no espaço físico, interagindo através das
tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não incluir momentos presenciais.
Art. 14º Prestação de Serviço é uma ação extensionista, oferecida pela UENP ou contratada por
terceiros, que se define como a execução ou a participação em atividades profissionais, a partir dos
conhecimentos ou habilidades de domínio da Universidade, conforme classificação presente no Anexo
IV deste Regulamento.
Parágrafo Único. A Prestação de Serviço deve ser formalizada por meio de contrato entre a UENP e a
pessoa física ou jurídica contratante, aprovado pelo Conselho de Administração da UENP (CAD).
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Art. 15º Programas, Projetos, Cursos e Eventos de Extensão poderão ser reconhecidos como de caráter
permanente, mediante apreciação e reconhecimento pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) da UENP.
§ 1º O coordenador das ações de extensão de que trata o caput deste artigo, fará a solicitação do
reconhecimento à Diretoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), respeitando
o trâmite estabelecido por este regulamento;
§ 2º - Para a proposição a que se refere este artigo deverão ser considerados os seguintes requisitos:
I - a abrangência da ação de extensão desenvolvida;
II - a qualidade da ação de extensão desenvolvida e os resultados obtidos;
III - o interesse institucional da UENP;
§ 3º - A ação de extensão que for reconhecida pelo CEPE como de caráter permanente ficará
dispensada da solicitação de reedição, mas será objeto de acompanhamento pela PROEC e de
cumprimento às exigências de relatório anual.
Art. 16º As ações de extensão só poderão ser iniciadas após a aprovação pelos órgãos competentes.
Art. 17º. As ações de extensão podem ser canceladas a qualquer tempo, mediante solicitação de seu
coordenador encaminhada à PROEC, por meio da Comissão de Extensão do Campus ao qual o
coordenador está lotado, instruída dos seguintes documentos:
I – Justificativa do pedido de cancelamento;
II – Relatório das atividades desenvolvidas;
III – Ciência da Diretoria do Centro de Estudos ao qual o coordenador está lotado;
IV - Ciência da Diretoria do Campus ao qual o coordenador está lotado
Art. 18º. Os participantes das ações de extensão terão direito a certificados e/ou declarações, conforme
dados fornecidos por seu coordenador, nos relatórios parcial e/ou final.

CAPÍTULO III
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 19º. As ações de extensão deverão ter 1 (um) coordenador e 1 (um) subcoordenador, integrantes
do quadro de docentes da UENP. Ao coordenador caberá:
I - Elaborar a proposta do programa ou projeto de extensão, bem como acompanhar e avaliar sua
execução;
II - Buscar a articulação do programa ou projeto de extensão com outras atividades desenvolvidas na
comunidade interna e externa;
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III - Encaminhar relatório parcial ao final de cada semestre, de acordo com o cronograma do programa
ou projeto de extensão;
IV - Encaminhar o relatório final do programa ou projeto de extensão, nos termos previstos neste
Regulamento, até 30 (trinta) dias após o seu término;
V - Informar, à Diretoria de Extensão da PROEC, após aprovação da proposta, as alterações ocorridas
(cancelamento, mudança de equipe, alteração de cargas horárias, locais de atuação, cronograma e
outras);
VI - Divulgar resultados (parciais e/ou finais) do programa ou projeto de extensão em eventos e/ou
publicações acadêmicas.
Parágrafo Único. O sub-coordenador de que trata o caput deste artigo será responsável pelas tarefas
descritas nos itens I ao VI, na ausência do coordenador.
Art. 20º. A participação em ações de extensão também poderá se dar por meio das seguintes funções:
I - Colaborador: integrante da equipe que auxilia no desenvolvimento das atividades;
II - Consultor: aconselha tecnicamente e de forma eventual a equipe em assuntos de sua especialidade;
III – Instrutor/Orientador: instrui/orienta os demais integrantes da equipe no desenvolvimento das
atividades;
IV - Ministrante: ministra aulas, palestras ou conferências em curso ou eventos de extensão.
§ 1º Será permitida a participação de agente universitário somente nas funções descritas no Art. 20º
deste Regulamento, desde que o mesmo possua nível superior e que suas atividades não resultem em
prejuízo às funções de seu cargo na UENP;
§ 2º Em caso de afastamento integral para cursar pós-graduação, o docente deve solicitar a sua
exclusão ou a interrupção temporária de sua ação de extensão, ou ainda, o cancelamento da mesma;
§ 3º Em casos de exoneração ou de rescisão do contrato de trabalho do coordenador da ação de
extensão, o mesmo deve encaminhar à Diretoria de Extensão da PROEC, relatório referente ao período
em que esta se realizou sob sua coordenação.
Art. 21º. A carga horária do coordenador e dos demais integrantes da ação de extensão será registrada
somente quando se tratar de atividades não remuneradas.
§ 1º A carga horária empregada por docente, independente de sua função, deve constar de sua Ficha
Individual Docente (FID);
§ 2º A carga horária semanal do coordenador da ação de extensão deverá ser no mínimo de 04 (quatro)
horas e no máximo de 10 (dez) horas;
§ 3º A carga horária empregada por agentes universitários deve ser aprovada por sua chefia imediata.
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Art. 22º. As ações de extensão podem ser elaboradas e executadas por um ou mais Centros de Estudos
da UENP.
Parágrafo Único. O docente participante que não esteja lotado no mesmo Centro de Estudos
proponente da atividade deve anexar ao processo uma declaração de seu Diretor de Centro,
certificando sua disponibilidade de carga horária para as atividades previstas.
Art. 23º. Os discentes regularmente matriculados em cursos de graduação ou em Programas de PósGraduação da UENP podem participar das ações de extensão.
Parágrafo Único. A carga horária dedicada às ações de extensão poderá ser aproveitada para o
cumprimento de carga horária em estágio curricular ou outras atividades acadêmicas complementares,
desde que prevista no projeto pedagógico de curso e aprovada por seus respectivos colegiados.
Art. 24º. Membros da comunidade não pertencentes ao quadro de servidores da UENP podem compor
a equipe de ações de extensão, somente nas funções descritas no Art. 20º deste Regulamento.
Art. 25º. Ações de extensão realizadas em parceria com entidades da sociedade civil serão permitidas
desde que tais entidades tenham natureza e personalidade jurídica e mediante instrumento jurídico de
convênio ou similar, aprovado pelo Conselho de Administração da UENP (CAD).

CAPÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE AÇÕES DE EXTENSÃO
Art. 26º. As ações de extensão têm sua tramitação de acordo com a seguinte classificação: ações de
extensão sem custo financeiro, ações de extensão com financiamento externo e ações de extensão com
financiamento da PROEC.
§ 1º Ações de extensão sem custo financeiro são aquelas que não demandam recursos financeiros de
órgão de fomento interno ou externo à UENP para sua execução, devendo sua tramitação ser realizada
conforme o Anexo V deste Regulamento;
§ 2º Ações de extensão com financiamento externo são aquelas que solicitam apoio de órgãos de
fomento nacionais ou internacionais, públicos, privados ou do terceiro setor, devendo sua tramitação
ser realizada conforme o Anexo VI deste Regulamento;
§ 3º Ações de extensão com financiamento da UENP são aquelas contempladas por editais próprios,
devendo sua tramitação ser realizada conforme o Anexo VII deste Regulamento.
Art. 27º. A tramitação das ações de extensão da UENP será realizada, obrigatoriamente, por meio do
Sistema Integrado de Gestão da Extensão (SIGE).
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Parágrafo Único. A PROEC é o órgão da UENP responsável pelo gerenciamento e fiscalização do
SIGE.
Art. 28º O trâmite das ações de extensão sem custo financeiro e seus responsáveis serão regidos como
segue:
§ 1º O coordenador da ação de extensão sem custo financeiro é o responsável por incluir as
informações relativas à ação no Sistema Integrado de Gestão da Extensão (SIGE);
§ 2º A Comissão de Extensão do Campus deve solicitar a emissão de pareceres administrativo,
financeiro e de mérito, que serão encaminhados ao Conselho do Centro de Estudos de lotação do
coordenador da ação de extensão, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;
I - Os pareceres administrativo e financeiro serão de responsabilidade da Diretoria do Campus de
lotação do coordenador da ação de extensão;
II - O parecer de mérito será de responsabilidade do representante do Centro de Estudos de lotação do
coordenador da ação de extensão na Comissão de Extensão do Campus;
§ 3º O Diretor do Centro encaminha a proposta de ação de extensão, juntamente com os pareceres,
para apreciação e julgamento pelo Conselho de Centro, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;
I - Se aprovada, a proposta de ação de extensão é encaminhada à Direção de Campus para ciência e seu
envio à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Se reprovada, a proposta de ação de extensão é
devolvida ao seu coordenador para diligência e/ou recurso;
§ 4º O Diretor do Campus é o responsável pelo envio da proposta de ação de extensão, aprovada pelo
Conselho de Centro de Estudos, à Diretoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEC), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
§ 5º A Diretoria de Extensão da PROEC é responsável pelo registro da proposta de ação de extensão
no SIGE e por dar ciência ao seu coordenador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
I - Se necessário, a PROEC solicita à Assessoria Jurídica da UENP a elaboração de Termo de
Convênio com o parceiro da ação de extensão.
Art. 29º O trâmite das ações de extensão com financiamento externo e seus responsáveis serão regidos
como segue:
§ 1º O coordenador da ação de extensão com financiamento externo é o responsável por incluir as
informações relativas à ação no Sistema Integrado de Gestão da Extensão (SIGE), se a mesma tiver
sido aprovada por órgão de fomento externo;
§ 2º A Comissão de Extensão do Campus dá ciência à proposta de ação de extensão e a encaminha à
Direção do Centro de Estudos de lotação do coordenador da proposta, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis;
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§ 3º O Diretor do Centro dá ciência à proposta de ação de extensão e a encaminha à Direção do
Campus, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
§ 4º O Diretor do Campus dá ciência à proposta de ação de extensão e é o responsável por seu envio à
Diretoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis;
§ 5º A Diretoria de Extensão da PROEC é responsável pelo registro da proposta de ação de extensão
no SIGE e por dar ciência ao seu coordenador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
I - Se necessário, a PROEC solicita à Assessoria Jurídica da UENP a elaboração de Termo de
Convênio com o parceiro da ação de extensão.
Art. 30º O trâmite das ações de extensão com financiamento da PROEC e seus responsáveis serão
regidos como segue:
§ 1º O coordenador da ação de extensão com financiamento da PROEC é o responsável por incluir as
informações relativas à ação no Sistema Integrado de Gestão da Extensão (SIGE);
§ 2º A Comissão de Extensão do Campus dá ciência à proposta de ação de extensão e a encaminha à
Direção do Centro de Estudos de lotação do coordenador da proposta, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis;
§ 3º O Diretor do Centro dá ciência à proposta de ação de extensão e a encaminha à Direção do
Campus, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
§ 4º O Diretor do Campus dá ciência à proposta de ação de extensão e é o responsável por seu envio à
Diretoria de Extensão e à Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
§ 5º A PROEC é responsável por convocar a Comissão Temporária de Análise e Seleção das propostas
de ação de extensão, composta pelo Diretor de Extensão, pelo Diretor de Cultura e pelos integrantes
das Comissões de Extensão dos Campi da UENP, e por divulgar seus resultados, no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis;
§ 6º A Diretoria de Extensão e a Diretoria de Cultura da PROEC são responsáveis pelo registro da
proposta de ação de extensão no SIGE e por dar ciência ao seu coordenador, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis;
I - Se necessário, a PROEC solicita à Assessoria Jurídica da UENP a elaboração de Termo de
Convênio com o parceiro da ação de extensão.

CAPÍTULO V
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DO RELATÓRIO E DO PRODUTO DA AÇÃO EXTENSIONISTA
Art. 31º O coordenador da ação de extensão deve apresentar relatório final elaborado por meio do
Sistema Integrado de Gestão da Extensão (SIGE), no prazo máximo de 30 (trinta) dias após seu
término.
§ 1º O relatório final deverá ser acompanhado de parecer emitido pelos seguintes órgãos:
I – Centro de Estudos ao qual o coordenador esteja vinculado;
II – Comissão de Extensão do Campus da UENP ao qual o coordenador esteja vinculado;
III – Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UENP;
IV – Diretoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UENP.
§ 2º - Após a aprovação, os relatórios serão arquivados no Centro de Estudos ao qual o coordenador da
ação de extensão esteja lotado.
Art. 32º O não cumprimento do disposto no Art. 31º deste Regulamento pelo coordenador da ação de
extensão implicará na condição de inadimplente para o mesmo.
Parágrafo Único. O servidor na condição de inadimplente ficará impedido de ter aprovado nova
proposta de ação extensionista, até ter solucionado sua inadimplência.
Art. 33º Os produtos das ações extensionistas na forma de Programas e Projetos serão artigos
científicos ou outras modalidades de publicações acadêmicas.
Parágrafo Único. O produto da ação extensionista, independente da modalidade de sua publicação
acadêmica deverá ser apresentado, obrigatoriamente, em evento oficial da extensão da UENP.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34º As normas presentes nesta regulamentação terão validade somente para as ações de extensão
protocoladas após a data de publicação deste Regulamento.
Art. 35º A PROEC terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste
Regulamento, para a implantação do SIGE.
Art. 36º Os casos omissos serão resolvidos pela PROEC.
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ANEXO I: Classificação e definição das Linhas de Extensão.
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Fonte: RENEX (2006)
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ANEXO II: Classificação e definição de Cursos de Extensão.

Fonte: RENEX (2006)
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ANEXO III: Classificação e definição de Eventos de Extensão.

Fonte: RENEX (2006)
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ANEXO IV: Classificação e definição de Prestações de Serviço.
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Fonte: RENEX (2006).
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ANEXO V: TRAMITAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO SEM CUSTO FINANCEIRO

Seq

Prazos

1

Unidade Administrativa/Responsável
Coordenador da ação de extensão

2

10 dias úteis

Comissão de Extensão do Campus

2.1

5 dias úteis

3

10 dias úteis

Direção de Campus
Representantes dos Centros de Estudos na
Comissão de Extensão do Campus
Conselho de Centro

4

5 dias úteis

Direção de Campus

5
5.1

5 dias úteis
3 dias úteis

PROEC (Diretoria de Extensão)
Assessoria Jurídica

Funções/Resultados
Inclusão das informações relativas à ação de
extensão no SIGE
Solicitação dos pareceres administrativo, financeiro
e de mérito
Pareceres administrativo e financeiro
Parecer de mérito
Apreciação e Aprovação/Reprovação
Ciência e encaminhamento à Diretoria de Extensão
da PROEC
Registro no SIGE e ciência ao coordenador
Termo de Convênio (quando necessário)

Tempo total (máximo) da tramitação: 30 dias
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ANEXO VI: TRAMITAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO COM FINANCIAMENTO EXTERNO

Seq
1

Prazos

1

Unidade Administrativa/Responsável
Órgãos de Fomento
Coordenador da ação de extensão

2
3

3 dias úteis
3 dias úteis

Comissão de Extensão do Campus
Direção de Centro

4

3 dias úteis

Direção de Campus

5
5 dias úteis
PROEC (Diretoria de Extensão)
5.1
3 dias úteis
Setor Jurídico
Tempo total (máximo) de tramitação: 14 dias úteis

Funções/Resultados
Aprovação/Reprovação do projeto
Inclusão das informações relativas à ação de
extensão no SIGE
Ciência e encaminhamento à Direção de Centro
Ciência e encaminhamento à Direção de Campus
Ciência e encaminhamento à Diretoria de Extensão
da PROEC
Registro no SIGE e ciência ao coordenador
Termo de Convênio (quando necessário)
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ANEXO VII: TRAMITAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO COM FINANCIAMENTO DA PROEC

Seq

Prazos

1

Unidade Administrativa/Responsável
Coordenador da ação de extensão

2
3
4

3 dias úteis
3 dias úteis
3 dias úteis

5

5 dias úteis

6

5 dias úteis

6.1

3 dias úteis

Comissão de Extensão do Campus
Direção de Centro
Direção de Campus
PROEC (Comissão Temporária de Análise
e Seleção)
PROEC (Diretoria de Extensão e Diretoria
de Cultura)
Setor Jurídico

Funções/Resultados
Inclusão das informações relativas à ação de extensão
no SIGE
Ciência e encaminhamento à Direção de Centro
Ciência e encaminhamento à Direção de Campus
Ciência e encaminhamento à PROEC
Análise, seleção e divulgação das propostas
Registro no SIGE e ciência aos coordenadores
Termo de Convênio (quando necessário)

Tempo total (máximo) da tramitação: 19 dias úteis
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