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REGULAMENTO DA EXTENSÃO 
 

 
CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Este regulamento tem por objetivo orientar e regular a 
apresentação, tramitação, aprovação, execução, acompanhamento, avaliação e 
divulgação das atividades de extensão no Centro Universitário Adventista de São Paulo 
- UNASP, bem como as formas de participação da comunidade nas mesmas. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA CARACTERIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

 
Art. 2º A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula 

o ensino e a pesquisa de forma indissociável, desenvolvendo e promovendo ações 
direcionadas ao atendimento das demandas da comunidade interna e externa, e 
viabilizando a relação transformadora entre a instituição e a sociedade. 
 

Parágrafo Único. Entende-se por comunidade interna os docentes, 
discentes, técnicos administrativos e, por comunidade externa, os que não se encaixam 
na primeira categoria. 
 

Art. 3º As ações de extensão terão como objetivos gerais: 
 

I – Estabelecer a integração entre o ensino, a pesquisa e a realidade 
social; 

II – capacitar os discentes para o exercício da cidadania e 
responsabilidade social; 

III – contribuir para a melhoria dos padrões sócio-econômicos, políticos e 
culturais da comunidade; 

IV – fornecer subsídios para a pesquisa; e 
V – promover a interdisciplinaridade e a integração entre as diferentes 

áreas do conhecimento. 
 

Art. 4º - As atividades de extensão desenvolvidas pelo UNASP serão 
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norteadas pela missão institucional. 
 

CAPÍTULO III 
DAS MODALIDADES 

 
Art. 5º As ações de extensão serão desenvolvidas nas seguintes 

modalidades: 
 

I – Programas: conjunto de projetos articulados com as linhas de 
pesquisa institucionais, contemplando objetivos com característica temporal de 
continuidade e permanência; 

II – Projetos: conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, 
científico ou tecnológico, desenvolvidas de forma planejada, com objetivos e 
periodicidade definida, assim como prazo e fim previstos, podendo ser vinculados ou 
não a programas; 

III – Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, planejadas e 
organizadas de forma sistemática, de caráter teórico e/ou prático, presencial e/ou a 
distância, incluindo carga horária e processo de avaliação formal; 

IV – Eventos: propostas com caráter educativo, esportivo, cultural, social, 
científico, artístico ou tecnológico, sem necessariamente possuir o caráter de 
continuidade. São desenvolvidas de forma planejada com objetivos e período de curto 
prazo. Os principais tipos de eventos são: Congresso, Conferência, Palestra, 
Seminário, Oficina, Simpósio, Fórum, Painel, Mesa redonda, Lançamento (de produtos, 
filme, livro, etc.), eventos esportivos, exposição, festival e outros; 

V – Produtos Acadêmicos: caracterizam-se como conjunto de bens ou 
serviços produzidos no âmbito da instituição de ensino superior. Visam aplicar e 
disseminar conhecimento. Nesta modalidade pode-se contemplar a produção de 
materiais didáticos, documentários, CD’s, revistas, cartilhas, catálogos, artigos, 
comunicações, pôsteres, etc., resultantes das ações de ensino, pesquisa e extensão; e 

VI – Prestação de Serviço: trabalho prestado à comunidade interna e/ou 
externa, podendo inclusive gerar recursos alternativos para a instituição. Favorece o 
aprendizado prático dos estudantes, envolvendo-os em projetos específicos de cunho 
institucional, social, técnico e/ou cultural, realizados pelos Escritórios Técnicos, 
Laboratórios, Clínicas, Incubadoras, Empresa Júnior, Agências (marketing, 
comunicação) Produtoras, TV e Rádio. 

 
§ 1º As atividades previstas nos incisos II a VI serão preferencialmente 

vinculadas a um programa de extensão. 
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§ 2º Os cursos descritos no Inciso III deverão ter carga horária mínima de 
8 horas para fins de certificação. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 6º São instâncias acadêmicas envolvidas com as atividades de 
extensão: 

I – Pró-reitoria de Pos Graduação, Pesquisa e Extensão; 
II – Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 
III – Diretoria de Graduação de Campus; 
IV – Coordenadoria de Extensão; 
V – Colegiado do Curso de Graduação ou Pós graduação; 
VI – Coordenadoria do Curso de Graduação ou Pós Graduação; e 
VII – Docentes, órgãos ou equipes, proponentes de atividades. 

 
Art. 7º Compete à Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 

sem prejuízo de outras atribuições : 
I – propor a Política de Extensão do UNASP, integrando-a às demais, 

relativas ao Ensino e à Pesquisa, a partir de discussões com a comunidade acadêmica 
e do diagnóstico das necessidades da sociedade. 

II - Zelar pelo cumprimento das Políticas de Extensão do UNASP; 
III – incentivar a ação extensionista junto à comunidade acadêmica; 
IV – incentivar a divulgação das ações extensionistas; 
V – elaborar e divulgar relatórios anuais das ações extensionistas; e 
VI – emitir parecer quanto a compatibilização dos projetos de extensão 

com este regulamento e com as demais normas legais, encaminhando este parecer ao 
CONSU, quando houver necessidade;. 

  
 

Art. 8º Compete à Diretoria de Pós-Graduação, Pes quisa e Extensão de 
Campu, sem prejuízo de outras atribuições 

I – examinar assuntos relacionados com as atividades de extensão do 
UNASP, enviados para sua apreciação; 

II – encaminhar à Comissão Diretiva de Campus (COMDIC) para 
avaliação e parecer final, as propostas de atividades de extensão; 

III – fomentar e favorecer parcerias junto à comunidade externa para a 
viabilização de ações e, quando necessário, propor convênios e/ou acordos de 
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cooperação com entidades externas; e 
IV – auxiliar a pró-reitoria na proposta do plano de atuação, contribuindo 

com análises e dados relativos à área. 
V – apoiar a ação extensionista junto à comunidade acadêmica; 
VI – apoiar a divulgação das ações extensionistas; e 
VII – elaborar e divulgar relatórios mensais das ações extensionistas. 
 
Art. 9º Compete à Coordenadoria de Extensão sem prejuízo de outras 

atribuições: 
I – coordenar os Programas de Extensão do Campus; 
II – acompanhar as atividades de extensão propostas; 
III – examinar assuntos relacionados com as atividades de extensão do 

UNASP, enviados à sua apreciação por órgão, entidade ou colegiados; 
IV – emitir pareceres sobre propostas e relatórios relativos às atividades 

de extensão: sua aprovação, implantação, reformulação, extinção e continuidade, 
encaminhando para as instâncias de competência; 

V – elaborar relatório mensal das atividades de extensão do campus; 
VI – elaborar semestralmente a agenda de atividades de extensão do 

UNASP e seus projetos; 
VII – sistematizar dados, experiências e informações relativas às 

atividades de extensão; 
VIII – subsidiar todos os setores com informações, análises, críticas e 

experiências sistematizadas sobre atividades de sua área; 
IX – assessorar os proponentes na elaboração e execução de propostas, 

projetos ou programas de extensão, auxiliando, inclusive na busca de recursos 
necessários para implementação; 

X – produzir publicações que divulguem as atividades de extensão do 
UNASP e seus projetos; 

XI – propor Manual de Extensão e formulários para apresentação de 
projetos, programas ou propostas de atividades de extensão destinadas a orientar os 
interessados na realização dessas atividades; 

XII – determinar prazos para o encaminhamento de propostas e relatórios; 
e 

XIII– cumprir as determinações e solicitações deste regulamento e das 
instâncias acadêmicas superiores. 

 
Art. 10. Compete ao Colegiado de Curso de Graduação, sem prejuízo de 
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outras atribuições: 
I – Apreciar e emitir parecer sobre toda proposta de atividade de extensão 

vinculada ao seu curso; e 
II – apreciar o relatório final dos projetos de extensão. 

 
Art. 11. Compete à Coordenadoria do Curso de Graduação, sem prejuízo 

de outras atribuições: 
I – submeter as propostas de atividades de extensão, de acordo com as 

normas vigentes neste regulamento, ao colegiado de curso e encaminhá-las ao 
Coordenador de Extensão ; e 

II - acompanhar as atividades de extensão de docentes, no que se refere 
ao cumprimento dos objetivos propostos, resultados obtidos e contribuição para a 
atividade de ensino, pesquisa e acesso ao conhecimento. 

 
Art. 12. Compete ao docente, órgão ou equipe proponente: 
I – Elaborar a proposta de atividade de extensão e encaminhar ao 

coordenador de curso; 
II – gerenciar a ação de extensão, após aprovação final da COMDIC; 
III – preencher os relatórios de acompanhamento e encerramento da 

atividade de extensão; 
IV – submeter-se à carga horária atribuída quando da autorização do 

projeto; 
V – Elaborar produto resultante da atividade de extensão; 
VI – buscar a articulação da ação de extensão com outras ações e com as 

atividades de ensino e pesquisa do UNASP; 
VII – cumprir os prazos estabelecidos pela coordenadoria de extensão; e 
VIII – submeter à coordenadoria de extensão, qualquer alteração ao 

projeto original ocorrida durante a sua execução. 
 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
Art. 13. As propostas de atividades de extensão serão avaliadas em 

primeira instância no colegiado de curso que deverá observar os seguintes aspectos: 
I – existência de afinidade entre a proposta de atividade , a natureza do 

curso e as políticas de extensão; 
II – contribuição da atividade para o enriquecimento curricular do curso; 
III – previsão de participação permanente de discentes e docentes do 
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curso; 
IV – articulação com outras ações e com as atividades de ensino e 

pesquisa; e 
V – relevância social. 
 
§ 1º O colegiado emitirá parecer quanto à proposta apresentada. 
 
§ 2º. As atividades propostas por órgãos ou equipes serão apreciadas em 

primeira instância pela coordenadoria de extensão, que emitirá parecer. 
 
Art. 14. A proposta de atividade de extensão será avaliada pela 

coordenadoria de extensão que observará os seguintes aspectos: 
I – O parecer do colegiado do curso; 
II – atendimento da atividade às orientações do Regulamento de 

Extensão; 
III – recursos disponíveis para a execução da atividade; e 
IV – se a proposta apresentada está clara e objetiva, utilizando os 

formulários do manual de extensão definidos pela instituição. 
 
Parágrafo único. Ao término da atividade de extensão proposta, o 

coordenador de extensão receberá do proponente o produto derivado da atividade 
concluída. 
 

CAPÍTULO VI 
DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS 

 
Art. 15. Serão emitidos certificados de conclusão, conforme modelo único 

apresentado pela Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e devidamente 
registrado e expedido pela Coordenadoria de Extensão. 

 
Art. 16. Para a emissão de certificado para Coordenadores e participantes 

de ações de extensão, observar-se-á, além do relatório final que apresentará a relação 
nominal dos habilitados, o cumprimento rigoroso de frequência mínima de 75% da 
carga horária prevista no projeto. 

 
§ 1º. Só serão emitidos certificados para atividades com carga horária 

igual ou superior a 8 (oito) horas. 
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§ 2º. Para as atividades com carga horária inferior a 8 (oito) horas serão 
emitidas declarações de participação pela Coordenadoria de Extensão. 

 
Art. 17. No certificado constará o nome do participante e das instituições 

envolvidas na execução da atividade, a natureza da atividade, , a unidade executora, o 
ministrante, , o período de execução e a carga horária. 

Parágrafo Único No caso de curso deverá constar o conteúdo 
programático. 

 
Art. 18. Os certificados serão expedidos pela Coordenadoria de Extensão 

e assinados pelo coordenador da Atividade e/ou coordenador do Curso de graduação. 
 
Art. 19. A segunda via do certificado será expedida mediante solicitação 

encaminhada à Coordenadoria de Extensão e pagamento de taxa estabelecida pelo 
setor de finanças do UNASP.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão e, em grau de recurso, pelo Conselho Superior 
Universitário (CONSU). 

 
Art. 21. Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo CONSU. 
 
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
 
Revisão e Atualização: 

x Tânia Denise Kuntze – Pró-Reitora Acadêmica 
x Afonso Ligório Cardoso – Diretor Acadêmico Campus Engenheiro Coelho 
x Cristina Zukowsky Tavares – Coordenadora de Extensão Campus São Paulo 
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