
 

UNIPROCESSUS                                                                                                                        1/19 
 

 
PORTARIA Nº 282, DE 14 DE ABRIL DE 2022 

 
Cursos Superiores de Administração Pública, Ciências Contábeis e Direito & Tecnólogos em 
Gestão Financeira; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; Secretariado (jurídico) e 

Serviços Jurídicos e Cartoriais 
 

 

 

EDITAL DE BOLSA - EXTENSÃO 
2 / 2022 

 Abertura de Inscrição para segundo semestre de 2022 
MODALIDADE REMOTA 

 

 

O Centro Universitário Processus – UNIPROCESSUS, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o presente edital, regido pelo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucinal, elaborado, no 

transcurso do ano de 2017, para o quinquênio 2018/022 e pelo Regulamento das Normas de Projetos 

de Extensão (PORTARIA C. SECR - 05/2010) – anexo 04. 

 

 1.  OBJETIVO  

O presente edital, além de atender o art.25 do Regulamento das Normas de Projetos de Extensão 

(SECR - 05/2010) – anexo 04 -  que diz: “O envolvimento de discentes nos Projetos de Extensão é obrigatório. 

Far-se-á mediante bolsa-extensão, bolsa oriunda de convênios ou como participação voluntária. ”; é um 

incentivador ao desenvolvimento de Projetos de extensão acadêmica e social; sendo principalmente, 

um instrumentalizador do processo dialético entre teoria-prática. 

 É um procedimento interdisciplinar que favorece enormemente a visão integradora não apenas do 

aprendizado acadêmico, mas também, do social e objetiva-se, principalmente:  

 contribuir para a formação profissional e cidadã do/a discente regularmente matriculado/a em 

curso de graduação e/ou tecnólogo do Centro Universitário Processus - UNIPROCESSUS, por 

meio de concessão de bolsa por sua participação em projetos de extensão, podendo o/a 

discente participar também como voluntário/a;  

 estimular a aproximação entre o UNIPROCESSUS e a comunidade externa, transformando o 

conhecimento teórico em prático; 

 contribuir para a transformação social, promovendo o envolvimento social do(a) discente;  

 fortalecer a institucionalização das atividades de extensão na IES, onde esta fornece aporte 

psico-pedagógico e teórico para resolver problemas reais da comunidade em geral. 
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2. DEFINIÇÕES  

2.1. Entende-se que a extensão universitária, “é o processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, desenvolvendo ações 

direcionadas ao atendimento das demandas da comunidade. ” (Art.3º do REGULAMENTO DAS 

NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO – anexo 04) 

 

2.2. Entende-se que projeto - extensão é um conjunto de ações processuais contínuas, de 

caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 

determinado.    Sendo que, vários projetos de extensão comuns poderão formar específicos programas 

de extensão. 

 

2.3. Entende-se que bolsa - extensão é um incentivo monetário que a IES oferece ao seu 

bolsista visando fomentar  o ensino e a pesquisa, por meio de programas e/ou projetos que envolvam 

discentes e docentes com objetivo e prazo determinados. Nesse caso, há um processo de seleção (para 

cumprir as recomendações do Plano Nacional de Extensão). 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

O Programa de BOLSA - EXTENSÃO do UNIPROCESSUS apresentado neste edital é ofertado pela 

IES a todos os seus DISCENTES, regularmente matriculados em qualquer um de seus cursos de 

graduação/tecnólogo no segundo semestre de 2022. 

 
 
4. REQUISITOS para o(a) candidato(a) a discente bolsista: 
 

 Estar regularmente matriculado em qualquer um dos 8 (oito) cursos de graduação/tecnológico 

do Centro Universitário Processus na vigência deste edital (2/2022). 

 Não estar incluído, no período, em outro programa ou projeto acadêmico remunerado. 

 

5. ÁREAS TEMÁTICAS  

As áreas temáticas são:  
 

5.1. Cultura e Arte  

5.2. Direitos Humanos e Justiça  

5.3. Educação 

5.4. Economia & Finança 

5.5. Meio Ambiente  

5.6. Responsabilidade Social 

5.7. Tecnologia e Produção  

Pode-se escolher, no ato da inscrição, até 2(duas) áreas temáticas. 
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6. MODALIDADE  

 

As atividades desenvolvidas pelo(a) bolsista em seu respectivo projeto  de extensão serão 

acompanhadas na modalidade REMOTA por seu professor(a)-orienntador(a) com o emprego de 

ferramentas tecnológicas como o Zoom, o Google Meet, OBS, dentre outras. Permintinto assim, uma 

interação maior entre aluno(a)-bolsista e seu professor(a)-orientador(a). 

 

7. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas de 22 de agosto até  10 de SETEMBRO de 2022 de modo REMOTO, 

no site da IES: https://www.processus.edu.br/extensao/bolsa-extensao/  onde deve-se preencher um 

formulário de inscrição (anexo 01), disponibilizado no site; especificando, obrigatoriamente, a(s) 

área(s) do PROJETO de EXTENSÃO que pretende desenvolver. 

 
 

8. QUANTIDADE, VALOR e VIGÊNCIA 

 Para o semestre em curso estão disponibilizadas um total de 12 (doze bolsas) de 10% de 

desconto sobre a mensalidade do curso do(a) discente, sendo destinadas até  4 (quatro) 

bolsas por curso/unidade. 

 A bolsa aqui ofertada valerá do período de desenvolvimento e apresentação do projeto; incluindo 

o Resultado do Relatório Final (encerramento); ou seja, de:                                               

19 de setembro a 21 de dezembro de 2022. 

 
 

9. SELEÇÃO  

 Da 1ª fase:  INSCRIÇÃO ( até 10 de SETEMBRO) 

Serão  selecionados até 12 (doze) candidatos com o seguinte critério de seleção: 

 Proponente(s) inscritos para a bolsa de extensão que apresentar o coeficiente de 

rendimento escolar acumulado (até o período anterior ao curso deste edital)  igual ou 

superior a 70%. Sendo LIMITADO até 4 (quatro) canditados por  curso/unidade.  

 A classificação será em ordem decrescente até o quarto lugar, por curso/unidade; usando 

em primeiro lugar o critério de coeficiente de rendimento escolar acumulado e em segundo 

lugar, “desempate”, a data de inscrição (vencendo a mais antiga) e/ou a idade (vencendo 

o(a) mais velho(a)).  

 

RESULTADO e DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO: 14 de SETEMBRO 

Os proponentes selecionados nesta fase serão convidados, por e-mail e/ou telefone, para 

passarem à fase 2 – elaboração do projeto de extensão, já com a indicação do respectivo 

https://www.processus.edu.br/extensao/bolsa-extensao/
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orientador. Na ocasião, obrigatoriamente, o (a) pretendente deverá responder ao “e-mail” da 

coordenação de extensão até a data de 16 de setembro de 2022 da seguinte forma:  

(1)o “sim, aceito o convite e me comprometo a cumprir as normas estabelecidas no edital de BOLSA-EXTENSÃO 2/2022.” 

(2) Ou do contrário, “Não aceito o convite, neste momento.” 

 
 
10.  ATIVIDADES DE EXTENSÃO PREVISTAS   

 Da 2ª fase:  PROJETO DE EXTENSÃO  

As propostas de projetos deverão ser enviadas ao professor(a)-orientador(a), por e-mail,  até 07 de 

dezembro sob a forma de projeto de Extensão – conforme modelo estabelecido no anexo 02 (modelo 

de Projeto) e no anexo 03 (Relatório Final); atendendo aos regulamentos aqui estabelecidos; bem 

como,  o REGULAMENTO DAS NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO previsto no PDI da IES 

(anexo 04). 

 
Será fornecido ao discente/candidato um e-mail específico para o envio de cada etapa do projeto de 
extensão com datas a serem definidas por  seu respectivo professor(a)-orientador(a). 
 
O não cumprimento da(s) entrega da(s) etapa(s) estabelecida(s) acarretará em PERDA imediata do 

benefício da bolsa.          O intervalo estabelecido entre entregas da etapas não poderá ser superior a 

15 (quinze) dias. 

 

Haverá reuniões remotas, previamente comunicadas, para estabelecer e orientar cada etapa do 

projeto a ser cumprida. 

 

 O Docente-orientador nesta fase 2 será designado pelo Coordenador de Curso e atenderá o 

art.22 do REGULAMENTO DAS NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO (anexo 04). 

 

 As propostas de projeto que possam ser integralizadas até o dia 07 de dezembro de 2022 

serão avaliadas pela equipe de docentes convidados, pareceristas ad hoc, e adotará o seguinte 

criterio de avaliação: 

1. Contextualização e justificativa da proposta (explicitação detalhada dos fundamentos 
teóricos que orientam a proposta, destacando a relevância do problema/situação que 
necessite de uma ação extensionista; ou seja, especificando a ligação direta com a comunidade. 
PESO 3. 
2. Compreensibilidade e coerência dos objetivos. PESO 2. 
3. Metodologia (explicitação dos procedimentos metodológicos e adequação da metodologia 
para o alcance dos objetivos e resultados). PESO 3. 
4. Referência bibliográfica adotada. PESO 2. 
5. Viabilidade da implementação do Projeto e cronograma de execução. PESO 3. 
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6. Elaboração do RELATÓRIO FINAL, conforme modelo em anexo 03; atendendo ao 
estabelecido no REGULAMENTO DAS NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO (PORTARIA C. SECR 

- 05/2010 ) Art. 16  CAPÍTULO V SEÇÃO I   que diz: “ Os órgãos proponentes e participantes dos 

Projetos deverão avaliar o relatório final, quanto ao cumprimento dos objetivos propostos e a 

contribuição da execução para o ensino e a pesquisa.” PESO 2. 
7. Parcerias institucionais internas e externas (articulação entre categorias da IES com 

segmentos da sociedade); caso exista. Como este item não é obrigatório, não terá peso. 
 

 Será aplicada média ponderada para obtenção da nota do projeto de extensão:  

Nota = 
∑(mxp)

Σp
    ; onde  

m = nota atribuída ao item 

p = peso do item 

Sendo avaliados os itens de 1 a 6, descritos nesta 2ª fase. 

 

 As notas de avaliação dos PROJETOS DE EXTENSÃO serão divulgadas em 12 de dezembro 

de 2022. 

 

A coordenação de extensão e de cursos poderá convidar pareceristas ad hoc para auxiliar nas 

avaliações. 

 

A dinâmica de acompanhamento e avaliação terá como indicadores: questionários; observação das 

ações “in loco;  reuniões remotas de acompanhamento ; relatórios das atividades e plano operacional 

para cumprimento das metas e objetivos. A sistemática de aplicação desses indicadores ficará sob a 

responsabilidade do Professor(es)-Orientador(es) e seu(s) respectivos Coordenador(es); sendo 

realizado em intervalos não superior a 15 (quinze) dias. 

 

 Da 3ª fase: DIVULGAÇÃO 

 

Os projetos  “aprovados” (avaliados com nota mínima de 6,0(seis)) deverão ser divulgados em 

eventos promovidos pelo UNIPROCESSUS ou outro, mesmo que sejam os resultados parciais; 

conforme estabelece o Art. 19 CAPÍTULO V SEÇÃO III ART.19 PARÁGRAFO 3º do  REGULAMENTO DAS 

NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO (PORTARIA C. SECR - 05/2010) – anexo 04. 

 

O meio e a forma de divulgação deverá ser escolhido pelo(a) professor(a)-orienttador(a). 

 

O(s) projeto(s) contemplado(s) deverá(ão) ser divulgado(s) até  21 de dezembro de 2022. 

 

As atividades estão descritas no CRONOGRAMA DE ATIVIDADES na pp. 6 e 7/19 deste edital. 
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11. DEVERES  

O bolsista além de cumprir todas as exigências deste edital deverá atentar para as seguintes 

notificações, sob pena de perda do benefício da bolsa em qualquer momento. 

1. Apresentar formulário (ou outro instrumento de avaliação) de desenvolvimento de atividades, 

de acordo com as instruções do seu professor-orientador, que também determinará a carga 

mínima exigida e a data de apresentação. 

2. Participar de reuniões remotas com o seu orientador e cumprir os “acordos” resultantes dessas 

reuniões. 

3. Desenvolver o projeto de extensão conforme orientação do professor-orientador designado 

pelo respectivo coordenador de curso. 

4. Apresentar no final do PROJETO Relatório Final; conforme art. 14 e art 15 do REGULAMENTO 

DAS NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO (anexo 04). 

 

12.  OUTROS BENEFÍCIOS 

O (A) bolsista, de acordo com o Art. 27  do REGULAMENTO DAS NORMAS DE PROJETOS DE 

EXTENSÃO (anexo 04),  obterá CERTIFICADO emitido pelo Centro Universitário Processus - 

UNIPROCESSUS e assinado pela Vice-Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica, a partir do Relatório Final 

APROVADO, constando a carga horária total de atividades desenvolvidas no período, especificadas 

para cada curso no Art. 4º do Regulamento de atividades complementares/2020 em NR 5 (Graduação 

– Bacharel: até 80h e Tecnólogo: até 40h). 

 

O (A) bolsista, de posse do certificado, poderá solicitar junto a secretaria de seu curso, o total de horas 

de ATIVIDADE COMPLEMENTAR relativa ao PROJETO de EXTENSÃO desenvolvido; que aqui fica 

estabelecido em até 40 h (quarenta horas) no semestre em curso, seja bacharel ou tecnólogo, de 

acordo com o Art. 10 § 1º item 3.1 do Regulamento de atividades complementares do UNIPROCESSUS. 

 
 

13.  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

A execução do presente edital deverá ocorrer conforme o cronograma a seguir: 

AÇÃO PERÍODO-2022 

Divulgação de edital até  29 de agosto 

1ª fase 

Inscrição Até 10 de setembro 

Resultado/divulgação  14 de setembro 

Resposta Até 16 de setembro 

2ª fase 

Início da elaboração do Projeto 19 de setembro 

Envio do PROJETO final com 
RELATÓRIO FINAL 

até 07 de dezembro 

Resultado/divulgação 12 de dezembro 
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3ª fase 

Divulgação do  PROJETO Até 21 de dezembro 
 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA 
(bolsa de 10%) 

*  19 de setembro a 21 de dezembro 
 

 
*  O não cumprimento de cada etapa e/ou deveres estabelecidos neste edital, 

resultará na perda do benefício da bolsa, a qualquer tempo. 
 

 

 

14.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

- Não é permitido ao aluno participar, como BOLSISTA, em mais de um 

PROGRAMA/PROJETO de EXTENSÃO ou de PESQUISA que envolva subsídio monetário 

(bolsa)  concomitantemente, exceto na condição de VOLUNTÁRIO. 

- O presente EDITAL (2/2022) de BOLSA - EXTENSÃO com seus anexos (01,02, 03 e 04) está 

disponível no site do UNIPROCESSUS (https://www.processus.edu.br/extensao/bolsa-extensao/) e 

nas secretarias de cursos da IES. 

- Será considerado “aprovado” o(a) bolsista que obtiver nota mínima de 6,0 (seis). 

- Os casos omissos neste edital serão tratados no âmbito das Reitorias e Pró-Reitoria Acadêmica 

da IES aconselhados, quando pertinente, pelas Coordenações Pedagógica, de Extensão e de  

Curso. 

 

O presente Edital (2/2022 de Bolsa - Extensão) entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
 
Brasília, 19 de agosto de 2022. 

 
 
 
_______________________________ 
Prof.º Dr. Gustavo Javier Castro Silva 
                 Vice-Reitor 
 

           
________________________________                                                     __________________________ 
Profa. Me. Maria Aparecida de Assunção                                                  Profa. Me. Silvana M. B.  Costa                                                                                      
     Pró-Reitora Acadêmica                                                                  Coordenadora de Extensão Acadêmica &                                                                      
                                                                                                                        Responsabilidade Social 
 
 
 

ANEXOS 

01. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Bolsa de Extensão 

02. MODELO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

https://www.processus.edu.br/extensao/bolsa-extensao/
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03. MODELO DE RELATÓRIO FINAL 

04.  REGULAMENTO DAS NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA - EXTENSÃO 

ANEXO 1 (para preenchimento online) 

 https://www.processus.com.br/extensao/bolsa-extensao/ 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Bolsa - Extensão 

 1 Identificação 

1.1  Nome completo 

 

 

 

1.2 Matrícula 

  

 

 

1.3 Curso  

 
Administração Pública  (    ) 

Ciências Contábeis   (    ) 

 Direito  (    ) 

Gestão Financeira  (    ) 

Gestão Pública  (    ) 

Gestão de RH  (    ) 

Processos Gerenciais  (    ) 

Secretariado  (    ) 

Serviços Jurídicos e Cartoriais  (    ) 

 

1.4 Unidade   (     ) Asa Sul         (      ) Águas Claras 

 

1.5 Semestre  

 

 

1.6 Contato 

e-mail:  

Telefone: 

Outro: 

 

 

8. Dados do  Projeto 

 

2.1 Área de atuação .....permitido assinalar até 2(dois)  

 

https://www.processus.com.br/extensao/bolsa-extensao/


 

UNIPROCESSUS                                                                                                                        9/19 
 

Cultura e Arte  (    ) 

Direitos Humanos e Justiça (    ) 

Educação  (    ) 

Economia & Finança (     ) 

Meio Ambiente (    ) 

Responsabilidade Social (    ) 

Tecnologia e Produção (    ) 

 

 

2.2 Tema  proposto 

 

 

Tema: 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.3 Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA - EXTENSÃO 

ANEXO 02 

MODELO DE PROJETO DE EXTENSÃO 
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Área Temática: 

 

Linha de Extensão: 

 

 

 

 

Título: 

 

 

 

Área(s) Proponente(s)/Curso(s): 

 

 

 

Coordenador(es) da(s) área(s): 

 

 

 

Orientador(es): 

 

 

 

Equipe 

 
NOME ÁREA/CURSO CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

FUNÇÃO 

    

    

    

    

 

 

Fundamentação Teórica 

 

Apresentação: 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

Objetivos: 

Geral 

 

 

 

Específicos 
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Metas: 

 

 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

 

 

Metodologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de execução: 

 

Evento Período Observação 

   

   

 

 

Considerações finais: 

 

 

 

 

 

Referência Bibliográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL - EXTENSÃO 

ANEXO 03 

RELATÓRIO FINAL 

 

RELATÓRIO FINAL (semestre/ano) 

CURSO:  

TÍTULO DO PROJETO:  

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

Data Início:                                                                          Data Término:  

PROFESSOR ORIENTADOR:  

Nome completo                                                                                     Curso  

        

 

RESUMO 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Observações: 

 

 

ANEXOS AO RELATÓRIO: 

(exemplo) Material educativo: Folder educativo/Poster/Banner 

 

__________________________________________ 

                Professor(a) Orientador(a) 

                              Assinatura 

__________________________________________ 

                Coordenador(a) de Extensão 

                              Assinatura 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PROCESSUS 
Programa Bolsa - Extensão 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL - EXTENSÃO 

ANEXO 04 

REGULAMENTO DAS NORMAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

(PORTARIA C. SECR - 05/2010) 

CAPÍTULO I 

Das Considerações Gerais 

 

Art.1º. Este Regulamento visa orientar a apresentação, tramitação, aprovação, execução 

acompanhamento, avaliação e divulgação dos Projetos de Extensão Universitária na 

Instituição, bem como disciplinar as formas de participação da comunidade nos mesmos. 

 

Art.2º. As atividades de Extensão na Faculdade PROCESSUS –  serão desenvolvidas, conforme 

projetos aprovados nos termos deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

Da Caracterização da Extensão Universitária  

 

Art. 3º. A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável, desenvolvendo ações direcionadas ao atendimento das 

demandas da comunidade. 

 

 

CAPÍTULO III 

 Da Apresentação  

 

Art.4º.  Os Projetos de Extensão poderão ser propostos por docentes, discentes e/ou 

técnicos de nível superior, devendo ser apresentados em formulários próprios da 

Instituição, fornecidos pela Coordenação de seus respectivos cursos. 

§1º - No caso de Projetos propostos por docentes ou técnicos de nível superior, deverá trazer sempre 
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a participação de discentes. 

§2º - No caso de Projetos propostos por discente(s), este(s) deverá(ão) estar regularmente 

matriculado(s) em qualquer curso de graduação oferecido pela Faculdade PROCESSUS e sob a 

orientação de docente(s) que atue(m) na área de desenvolvimento do Projeto. 

 

Art. 5º. Os Projetos de Extensão poderão ser encaminhados e/ou indicados em qualquer época do 

ano e terão duração mínima determinada pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, podendo 

assumir caráter permanente desde que credenciados pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 6º.  Os Projetos de Extensão deverão conter: 

I - Título; 

II - Órgãos proponentes; 

II - Caracterização da proposta (docente, discente ou técnico de nível superior); 

IV - Dimensão (tipo de clientela e local); 

V - Período de duração; 

VI - Coordenação/orientação; 

VII - Área/sub-área de conhecimento (conforme tabela do CNPq); 

VII - Resumo do projeto; 

VIII - Justificativa; 

IX - Fundamentação teórica; 

X - Objetivos (geral e específicos); 

XI - Metodologia; 

XII - Participantes (categoria e tipos de participação); 

XIII - Fases do projeto; 

XIV - Cronograma de atividades; 

XV - Recursos necessários e detalhamento orçamentário; 

XVI - Bibliografia; e 

XVII - “Curriculum vitae” do coordenador/orientador 

 

CAPÍTULO IV 

Da Tramitação e Aprovação 

 

Art. 7º. A proposta do Projeto de Extensão deverá ser protocolizada no Protocolo Geral da 

Faculdade PROCESSUS e encaminhada ao órgão competente ou Coordenação de Curso da 

área para cadastramento, parecer técnico e verificação, posteriormente, encaminhado a 

Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, para deliberação. 
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§1º - Caso o(s) proponente(s) ou participante do Projeto esteja inadimplente com relação aos 

outros Projetos veiculados na Faculdade PROCESSUS, a proposta não será analisada, devendo 

retornar ao órgão proponente. 

§2º - No caso do Projeto que pretenda a captação de recursos externos, o proponente deverá 

encaminhá-lo até trinta dia antes do prazo estipulado pela financiadora para as providências 

necessárias junto à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 8º. O órgão proponente deverá embasar sua decisão no seguinte aspecto, além de outros que 

julgar relevantes:  

I – Parecer técnico; 

II – Importância do projeto para o desenvolvimento do ensino-pesquisa e extensão à 

comunidade; 

III – Viabilidade da atribuição de encargo ao seu pessoal; e 

IV – Disponibilidade de recursos físicos e financeiros necessários ao Projeto. 

 

Art. 9º.  Após deliberação do órgão proponente, independente da decisão, o Projeto deverá retornar 

à Coordenação. 

§1º - No caso de o Projeto ter sido aprovado, a Coordenação processará a abertura do processo e 

encaminhamento aos demais órgãos envolvidos para a ciência e/ou providências à atribuição de 

encargos. 

§2º - No caso da não aprovação do Projeto a coordenação deverá devolvê-lo ao proponente. 

§3º - A Coordenação terá o prazo de cinco dias úteis para encaminhar o processo de sua abertura. 

 

Art. 10º. Cabe ao órgão proponente em conjunto com a Coordenação zelar pelo cumprimento do 

projeto, inclusive o cronograma de execução. 

 

Art. 11. Qualquer alteração no Projeto aprovado, mesmo que em relação aos participantes e ao 

recurso financeiro, deverá ser encaminhada à Coordenação para que esta seja encaminhada ao(s) 

órgão (s) proponente(s) para re-análise.  

 

CAPÍTULO V 

Do Acompanhamento, Execução, Avaliação e Divulgação 

 

SEÇÃO I 

Do Acompanhamento, Execução, Avaliação 
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Art. 12. O acompanhamento da execução dos Projetos de Extensão será feito com base nos 

Relatórios Anuais apresentados pelo(s) Coordenador(es) orientador(es) em formulários 

próprios fornecidos pela Faculdade PROCESSUS. 

Parágrafo Único - O Relatório deve ser entregue até trinta dias após o(s) órgão(s) 

proponente(s) para avaliação e aprovação. 

 

Art. 13. O Relatório Anual dos Projetos de Extensão deverá conter: 

I - Título do Projeto; 

II - Período de abrangência do Relatório; 

III - Órgãos executores; 

IV - Atividades desenvolvidas; 

V - Relação dos participantes; 

VI - Quantidades de beneficiários; e 

VII - Discriminação dos recursos financeiros utilizados. 

 

Art. 14. O Relatório Final deverá ser encaminhado até trinta dias após o prazo previsto no 

cronograma de encerramento do Projeto, o qual será submetido aos mesmos 

procedimentos dos Relatórios Anuais. 

 

Art. 15. - O Relatório Final do Projeto deverá ser preenchido em formulário próprio, 

fornecido pela Faculdade e conterá: 

I - Título de Projeto; 

II – Coordenação/orientação; e 

III – Avaliação de todo o período de duração do Projeto, com descrição técnico-

científica dos resultados obtidos, podendo ser sob a forma de artigo para publicação. 

 

Art. 16. Os órgãos proponentes e participantes dos Projetos deverão avaliar o relatório final, 

quanto ao cumprimento dos objetivos propostos e a contribuição da execução para o 

ensino e a pesquisa.  

§1º - Os órgãos proponentes deverão decidir, com base nos relatórios sobre a 

continuidade do Projeto de Extensão e sobre as solicitações do Coordenador. 

§2º - As decisões a que se referem o parágrafo anterior deverão ser tomadas no prazo 

máximo de quinze dias, a partir do recebimento do Relatório. 

 

Art. 17. Para efeito de controle interno, os Projetos de Extensão poderão assumir as 
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seguintes situações. 

I – Em tramitação (TR); 

II – Não iniciado (NI); 

III – Em andamento (AN);  

IV – Interrompido temporariamente (IT); 

V – Interrompido definitivamente (ID); 

VI – Encerrado (EN); 

VII – Concluído (CO); e 

VIII – Cancelado (CA). 

 

SEÇÃO II 

Dos Projetos Permanentes 

 

Art. 18. Os Projetos de Extensão Universitária poderão assumir caráter permanente, desde 

que credenciados pela Coordenação dos seus respectivos cursos. 

§1º - Para ser credenciado pela Coordenação, o Projeto de Extensão deverá 

apresentar Relatório Final do período mínimo de execução, acompanhado de 

requerimento para tal fim, aprovados pelos órgãos proponentes. 

§2º - É vedado aos Projetos de Extensão propostos por discentes, o credenciamento 

como permanentes. 

 

SEÇÃO III 

Da Divulgação 

 

Art. 19. Os resultados finais dos Projetos de Extensão deverão ser divulgados pelo 

Coordenador, através de apresentação em eventos e/ou publicações técnico-científicas. 

§1º - O mesmo procedimento far-se-á com relação aos Projetos permanentes, ao 

término do período mínimo de execução. 

§2º - Os Coordenadores deverão encaminhar documentos comprobatórios ou cópia 

da publicação de seus Projetos à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão para ser 

juntada ao processo. 

§3o - Os Projetos contemplados com Bolsa-Extensão, deverão ser divulgados em 

eventos promovidos pela Instituição ou outro, mesmo que sejam os resultados 

parciais. 
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CAPÍTULO VI  

 Dos Participantes 

 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

 

Art. 20. Poderão participar de Projetos de Extensão Universitária, docentes, discentes e/ou 

pessoal técnico-administrativo da Faculdade PROCESSUS, bem como pessoas sem vínculo 

com esta. 

 

Art. 21. Os Projetos de Extensão envolverão o Coordenador, orientador e participantes. 

§1º - A Coordenação do Projeto de Extensão deverá ser executada exclusivamente 

por docentes e técnicos de nível superior, pertencentes ao quadro efetivo da Faculdade 

PROCESSUS. 

 §2º - Docentes do quadro temporário (horistas), discentes e pessoas da comunidade 

sem vínculo com a Faculdade PROCESSUS, somente poderão figurar como 

participantes.  

 

 

SEÇÃO II 

Dos Docentes 

 

Art. 22. Os encargos atribuídos aos docentes, nos Projetos de Extensão, serão computados 

na carga horária de trabalho dos mesmos. 

 

Art. 23. Os Docentes que pretendam ser incluídos ou excluídos em Projetos de Extensão 

deverão encaminhar requerimento ao Coordenador do Projeto, indicando a carga horária 

de dedicação ao mesmo, o qual será remetido à Coordenação de Curso ou órgão 

competente. 

 

SEÇÃO III 

Do Pessoal Técnico – Administrativo 

 

Art. 24.  Os encargos atribuídos aos técnico-administrativos nos Projetos de Extensão serão 

computados na carga horária de trabalho dos mesmos. 

§1º - É vedada a participação de técnico-administrativo quando este vier a 
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comprometer a sua atividade principal e/ou caracterizar-se como desvio de função. 

§2º - A inclusão/exclusão de pessoal técnico administrativo em Projetos de Extensão 

já aprovados, deverá ser feita com o Coordenador do Projeto e parecer do chefe 

imediato. 

 

SEÇÃO IV  

Dos Discentes 

 

Art. 25.  O envolvimento de discentes nos Projetos de Extensão é obrigatório. Far-se-á 

mediante bolsa-extensão, bolsa oriunda de convênios ou como participação voluntária. 

 

 

SEÇÃO V  

Dos Demais Envolvidos  

 

Art. 26º.  Poderão participar de Projetos de Extensão pessoas sem vínculo com a Faculdade PROCESSUS 

tais como profissionais liberais, professores de outras instituições, inclusive de ensino fundamental e 

médio ou outros julgados pertinentes pelo Coordenador, desde que não haja ônus para a Instituição.  

Parágrafo Único - A inclusão/exclusão de pessoas sem vínculo com a Faculdade PROCESSUS em 

Projetos de Extensão far-se-á mediante requerimento ao Coordenador, que tomará as providências 

necessárias. 

 

SEÇÃO VI 

Dos Certificados  

 

Art. 27.  O certificado ao participante em Projetos de Extensão será emitido pela Faculdade PROCESSUS 

e assinado pela Diretoria Acadêmica, a partir dos Relatórios Anuais, constando à carga horária total de 

atividades desenvolvidas nos períodos. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 28.  Os casos de omissão serão resolvidos pela Diretoria Geral da Faculdade PROCESSUS, ouvidos os 

conselhos pertinentes. 

 

Art. 29. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 

em contrário. 


