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NOTA TÉCNICA CPE/CONSEA/UNIR No  001/2017                   

 

Assunto: Orienta a aplicação da Resolução 226/CONSEA, de 17 de 
dezembro de 2009. 

 

• Objetivos  

Constituem-se objetivos desta Nota Técnica: 

• Orientar quanto a aplicação da Resolução 226/CONSEA, de 17 de 

dezembro de 2009 salientando as questões práticas; 

• Apresentar as especificidades relacionadas a Política de Extensão, em 

relação aos critérios da Resolução 226/CONSEA, de 17 de dezembro 
de 2009, relacionando-as quanto aos procedimentos já instituidos; . 

• Apresentar o Fluxograma para tramitação dos processos de extensão, 

em atenção a Resolução 226/CONSEA especialmente a aplicação do 
Artigo 6º. 

  

• Introdução  

 Esta Nota orienta a aplicação dos termos da Resolução 226/CONSEA, 

de 17 de dezembro de 2009, de modo a fortalecer sua correta utilização e 

contribuir para harmonizar conceitos e a prática de extensão às formas de 
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institucionalização e que criam as condições nas quais a ação de extensão se 
aplica, prevista no instrumento legal em vigor.  

A Política Institucional de Extensão da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) foi estabelecida pela resolução 226/CONSEA, de 17 de dezembro de 
2009 e sua tramitação compõe os autos do Processo 23118.002670/2008-12. 

De acordo com a Resolução existem as “Ações de Extensão” que 

devem ser institucionalizadas. Para isto, obedecem uma tramitação para sua 

institucionalização. É neste item, em especial, que a Câmara de Pesquisa e 

Extensão (CPE) do CONSEA/UNIR registrou que boa parte dos casos 
concretos trazem dificuldade: deixar claro a ação. 

Para a UNIR, o objeto da atividade de Extensão é a ação que é posta em 

prática para e no seio da sociedade. Todas as tarefas necessárias para 

cumpri-la não representam, em si mesmas, a ação. Estas, embora importantes, 

são contabilizadas, mas são suficientes para caracterizar com exclusividade o 

objeto da proposta de extensão a ser institucionalizada e certificada. 

Assim, a Câmara de Pesquisa e Extensão (CPE/CONSEA), diante dos 

casos concretos, determina esta Nota Técnica como forma de elucidar 

eventuais dúvidas que persistam, em que pese ter segurança no texto da 
Norma. Salientamos que a CPE não possui reparos imediatos quanto a 

atualização da Resolução 226/CONSEA/2009, portanto esta Nota pretende 

imprimir clareza quanto a sua aplicação. 

 

Fundamentos 

Esta Nota Técnica, além subsidiada pela prerrogativa da CPE de 

assessoramento ao CONSEA previsto no artigo 8º item 3, do Regimento da 

UNIR,  está em consonância com o Regimento do Interno dos Conselhos, 
artigo 3º, inciso IV; artigo 12, inciso XII (das competências da Presidência) em 

atenção as orientações deliberadas 87ª sessão ordinária, de 10.03.2016; artigo 

15, inciso I (das competencias das Câmaras). 
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Também considera as definições previstas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI sobre o principio de integração da extensão com o ensino e 

a pesquisa, com valores em favor da interdisciplinaridade, aplicabilidade dos 

estudos da UNIR e educação superior inclusiva (PDI UNIR, fls. 31, item 2.5 – 
Principios e Valores).  

Na mesma direção, a CPE considerou importante alinhar a execução da 

Resolução 226/CONSEA/2009 com o PDI da UNIR quanto ao item 7.3. (relativo 

as Práticas de Extensão), objetivo 7.13; Item 7.5, objetivo 7.16. Destaca as 

previsões para o item 8.5 (em relação as condições políticas e administrativas 
para a Extensão), para as Metas previstas para o cumprimento do objetivo 8.5 

que, embora careçam de verificação quanto ao prazo de cumprimento, 

favorecem que a execução da Resolução 226/CONSEA/2009 observe a 

distinção entre as ações de extensão e as oportunidades de extensão que são 

vislumbradas nas propostas das ações a serem institucionalizadas. 

Oportunidades para institucionalizar propostas de ações extensionistas são 

inúmeras, entretanto, nem toda oportunidade é uma ação. Para se-lo deve 
atender aos princípios e a norma. 

A extensão pode oferecer dados para avaliação de Cursos e da 
Instituição no topo das Dimensões 3 “Responsabilidade Social da Instituição”, e 

4 “Comunicação com a Sociedade”, mas deve preservar a natureza da 

Extensão minimamente contida no Plano Nacional de Extensão, quando a ação 

extensionista procura, em primeiro lugar, envolvimento com os diversos 

segmentos da sociedade como ativos e sujeitos participantes da proposta de 
extensão que pretende ser institucionalizada. Ou seja, situar “as ações de 

extensão desenvolvidas, em relação à sua inserção e relevância local, regional, 

nacional e internacional e em relação a diferentes segmentos da sociedade” 
(SINAES,MEC), prioritariamente em seu entorno e “fora dos muros” da IES.  

É essencial para a UNIR realçar o valor pedagógico e formativo para a 

execução da Política Nacional de Extensão Universitária, onde destaca-se o 

item 4, conforme firmado no Forum de Pro-Reitores de Extensão em 2012, e da 
qual é signatária. 
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As especificidades das propostas de extensão. Institucionalização. 

São dois procedimentos imbrincados na institucionalização da extensão: 

Em primeiro lugar, aqueles que se cumprem a partir da efetividade da ação, 

tornando-a explícita e visível: o evento, o serviço, o projeto ou programa 

quando em conjunto com os beneficiários, e que definem a carga horária para 

o público atendido ou participante. Em segundo lugar, aqueles que se cumprem 

quanto a Carga Horária Total envolvendo o conjunto da atividade, dando pleno 

atendimento para execução da proposta e que envolvem planejamento, 

formação de equipe quanto ao conteúdo, preparação etc, recursos materiais e 
logística de realização. No primeiro, a CPE analisa, homologa, orienta e se 

posiciona de forma específica porque são estes entes que se tornam concretos 

dentro da totalidade das atividades. No segundo, a PROCEA prossegue com 

acompanhamento e certificação, orientando e estimulando as práticas da 
extensão universitária na UNIR. 

De imediato todo proponente deve conceber e apresentar suas 
propostas conforme os grupos de Ações de Extensão, imediatamente 

classificadas no Artigo 1º. da Resolução, dentre: Programas, Projetos, 
Cursos, Eventos e a Prestação de Serviços à comunidade. Com este ponto 

de partida toda proposta deve garantir clareza no texto e coerência interna 

entre (a) a ação proposta, (b) as tarefas e procedimentos para prática 

extensionista, (c) os prazos e os resultados esperados da ação que diz realizar 

e (e) um cronograma com relação adequada as atividades inerentes a 

preparação e execuação da ação, a ação propriamente dita e a carga horária 
de cada atividade para efeitos do cálculo global e do cálculo da ação, que são 
distintos. Portanto: 

1. A ação de extensão deve garantir a disseminação do acúmulo 

institucional sobre um conhecimento, técnica, tecnologia, prática 

cultural etc. com profundo intercâmbio e convívio social, em busca de 

sinergia para inclusão social.  

2. Ações de natureza exclusivamente “virtual” devem assegurar a 

manifestação e interação dos beneficiários com a ação, de modo a 
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demonstrar a articulação da atividade e a sociedade, sendo esta 
última ativa no processo. 

É fundamental para consideração de uma proposta de extensão, no 

atendimento aos artigos 2º, 3º, 4º da Resolução 226/CONSEA/2009: 

3. Identificação clara da AÇÃO de Extensão, que são definidas de 

acordo como são articuladas: de forma estrita (Cursos, Eventos e 
Prestação de Serviços) e/ou ampla (Programas e Projetos). Quanto 

mais amplo, maior a duração e mais diversificado o leque de 

atividades. O proponente deve apor ao projeto, os aspectos 

envolvidos de acordo com as ações, corretamente identificadas e 

alinhadas com os incisos do artigo 2º da Resolução 

226/CONSEA/2009.  
4. O público prioritário e obrigatório como beneficiário das ações de 

extensão é aquele externo à UNIR. Portanto, a ação de extensão 

somente será concretizada se à disposição de um público externo e 

comprovado em seu relatório que tal característica foi atendida. Isto 

se aplica para o caso de organizações que constam estudantes, 

professores ou técnicos. As organizações são, sempre, 
intermediadoras da execução de um projeto, parceiras ou similar, 

mas não podem encobrir vinculo indireto de público beneficiário com 

vínculo com a UNIR. 

5. O formato de oferta destinado a atender uma demanda 

majoritamente ou exclusivamente do estudante matriculado na UNIR, 
professores ou técnicos pode ser discutido dentro da curricularização 

das ações formativas e/ou complementares ao processo de formação 

profissional e não confundidas com rotinas dos cursos ou 

aprofundamento, para, a partir dessa confusão, vir a indicá-las como 
ações de extensão a serem Certificadas nos Termos da Resolução 

em questão. 

6. Programas, Projetos ou Outros formatos, que conceberem 
aprofundamento dos seus objetivos a partir da extensão não podem 

considerar aqueles estudantes, professores e técnicos da UNIR, 

envolvidos na proposta, como beneficiários da Ação de Extensão 
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porque incoerente com as bases sob as quais a Extensão 
Universitária se fundamenta. Este envolvimento diz respeito aos 

aspectos da curricularização e somente geram projetos de extensão 

quando institucionalizados e atendido o pleno envolvimento da AÇÃO 

com a comunidade externa da UNIR.  

7. Em suma: Para ser “beneficiário” de uma ação de extensão os 

professores, alunos e técnicos devem se favorecer de projetos 

oferecidos por unidade distinta da qual estiverem vinculados. A 

atuação de estudantes, professores e técnicos vinculados a UNIR 

nas Ações de Extensão é admitida prioritariamente como executores, 

organizadores, orientadores ou funções assemelhadas. Como 

público – alvo, beneficiário ou público a ser atendido nas ações de 
extensão, deve evitar-se a contabilização de um percentual discutível 

sobre o que se considera “comunidade externa” por conta do público 

endógeno à propria Instituição. 

Assim, para a institucionalização, a CPE orienta que a PROCEA ajuste o 

formulário de apresentação de propostas para as Ações de Extensão em um 
único formulário, com os seguintes aspectos mínimos:  

1. identificação imediata da ação (projeto, programa, evento, curso, prestação 

de serviços), determinando “público de destino da ação” em lugar de 

“participantes interno ou externos”. É na identificação das equipes, que deve-se 

expressar os “participantes internos” (alunos, técnicos e docentes da UNIR, 

independente de curso, departamento, campus) com sua respectiva atividade e 
carga horária. Admite-se que o estudante, professor ou técnico que se 

interesse por beneficiar-se da ação, possa faze-lo em unidade distinta a que 

estiver sendo oferecida. Portanto, deve-se garantir a identificação da Unidade 
Acadêmica que está abrigando a proposta. 

2. determinando um campo para cronograma de execução e forma de 

identificação e inscrição da comunidade externa na atividade, bem como a 
forma de checagem para o relatorio final a ser avaliado. 

3. estimulando que a Ação “Eventos” faça parte da rotina dos Departamentos, 

Campus, Núcleos, Grupos de Pesquisa entre outros de modo que seja possível 
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serem integrados através de Programas, Projetos, Cursos e Prestação de 
Serviços, e se distanciem ou deixem de ser “aproveitados” como certificação 

das rotinas informativas do processo inerente a um Curso, como as “Semanas 

de Curso”, “Recepção Estudantil ou Acolhimento”, “Atividades para Formação 
Complementar”, de disciplinas ou aulas. 

• Estrutura das Propostas 

As propostas de extensão necessariamente atendem as orientações da 

PROCEA quanto ao uso do formulário apropriado para a Ação proposta. Na 

Resolução 226/CONSEA/2009 há uma divisão de responsabilidades e 

ordenação da tramitação. Isto faz com que a Resolução tenha um formato e 

redação que lhe garante execução e perenidade. Entretanto, o modo como os 

proponentes de ações de Extensão a serem institucionalizadas demonstraram 
dificuldades quanto a aplicação das definições presentes na Resolução, a CPE 

define que a estrutura da proposta deve incluir os seguintes elementos, para 
que a PROCEA revise todos os formulários: 

I – Previsão da forma de realização da AÇÃO: Os dados devem informar 

COMO a ação será desenvolvida e POR QUEM. As informações sobre COMO 

É PLANEJADA, deve ser uma informação secundária, subsidiária a esta. A 

PROCEA deverá refazer os formulários de modo que o proponente apresente 

as informações sobre: Como realizará a AÇÃO, Onde, Durante quanto tempo, 

Como os participantes serão mobilizados, Qual o envolvimento da sociedade 
na Ação. Estes dados devem ser descritivos. 

II – Previsão do processo de planejamento que garantirá a forma de 
realização da AÇÃO: Deve ser estabelecido, em separado, todas as ações 

que organizam a Ação para que a mesma tenha êxito. É sobre este dado que é 

computada a análise da Carga Horária destinada a equipe de planejamento e 

realização. Este aspecto não é objeto de Certificação, mas de comprovação 

para os efeitos que se fizerem necessários, no computo da Carga Horária 

Global. Todas as funções dentro do projeto devem corresponder a descrição da 
atividade, de modo que seja possível verificar e analisar se as tarefas foram 

desenvolvidas pelos proponentes ou não. Este dado deverá ser vinculado ao 
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relatório e possuir comprovações em separado dos registros de EXECUÇÃO 
DA AÇÃO. 

III – Cronograma de Execução com definição de papeis e carga horária: 

Os dados de execução devem vir acompanhados de um cronograma. Neste as 

informações importantes são: Nome, CPF (para fins de conferência quanto ao 

vínculo institucional), Função dentro do projeto, Tempo dedicado ao projeto em 

distribuição semanal. O termo de aceite dos participantes, quando houver, deve 

ser coerente com este cronograma. Lembramos que, de acordo com a 

Resolução, somente o membro de participação externa apresenta Termo de 
Aceite. 

IV – Processos de autoavaliação: previsão durante a proposta e breve 

apresentação do desenvolvimento dos processos de autoavaliação (avaliação 
da ação pelos participantes da mesma) durante a execução, que culminarão na 

elaboração do relatório da AÇÃO, trazendo as comprovações de participação 

dos beneficiários da atividade neste processo, mediante listas de frequencia, 

registros fotográficos etc em caso de ações presenciais e relatorios de 
acessos, print de telas e ofertas, em caso de ações não presenciais.  

V – Processos de gestão: Os processos de gestão são ações acadêmico-

administrativas que digam respeito a coordenação e execuçaõ da atividade, 

desenvolvidos a partir da proposta e identificação CLARA DA AÇÃO. Devem 

evidenciar a trajetória da proposta e sua relação com a execução e as 
avaliações. Este elemento deve contemplar, ainda, o alcance dos objetivos 

propostos e das ações e metas a ele relacionado. Neste item, deve-se prever 
informação sobre as responsabilidades compartilhadas pela equipe executora. 

VI – Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação: deve haver 

previsão quanto a divulgação de um resumo da atividade do Projeto, na página 

do Departamento onde o mesmo estiver vinculado, ainda que a partir da 

Unidade que abrigou a realização da Ação. Na apresentação do resultado, este 

item deve ser seguido de análise sintética dos resultados esperados. A 
PROCEA deve prover um formulário de apresentação de Relatorio parcial 

(aplicavel quando couber) e Final da Ação. Para relatórios parciais, deve-se 

considerar um relatório a cada 50% (cinquenta por cento) da duração geral da 
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atividade, por atividade cujo periodo total seja entre 10 e 12 meses de 
execução, dentro da ocorrência. 

VII – Estrutura básica para composição e tramitação do Processo: Os 

processos devem conter, no mínimo: 1. Memorando que solicita a 

institucionalização com justificativa do proponente, acompanhada da proposta 

com preenchimento do formulário especifico, assinados 2. Memorando da 

Chefia imediata com formalização do processo e dirigindo os 

encaminhamentos do processo; 3. Atas de aprovação em todas as instâncias 

em que for apreciado, acompanhado dos pareceres dos relatores, quando 
houver; 4. Parecer técnico da PROCEA ou do Comitê Ad hoc quando couber; 

5. Assinaturas em todas as paginas em que isto for exigido; 6. Registro 

adequado no SINGU. 

• Demonstração da evolução da proposta, resultados e os produtos 

 Uma vez que a ação é o item a ser institucionalizado, deve-se prever que a 

proposta assegure a percepção sobre como as tarefas relacionadas ao objetivo 
da Ação possam ser mediadas. A PROCEA deverá orientar os proponentes 
quanto tempo das propostas: 

1. Imediatas: propostas que tenham a duração de até 40 horas, 

independente do periodo de execução, até durante um ano. 
2. Curto Prazo: propostas que ocupem meses de execução acima de 40 

horas com um prazo de um ano para serem realizadas. 
3. Médio Prazo: propostas que ocupem meses de execução acima de 40 

horas com um prazo acima de um ano e inferiores a dois anos para 

serem realizadas. 
4. Longo Prazo: propostas que ocupem meses de execução acima de 40 

horas com um prazo de três anos para serem realizadas. 

 Não se deve admitir atividades acima de três anos, exceto quando de 
concorrência a Editais que admitam este periodo de execução. 

 Não se deve admitir que os resultados ou produtos sejam contabilizados 

como a própria ação. Já existe um consenso sobre o que é produção resultante 

das ações gerais do trabalho acadêmico, tais como: livros, capítulos de livro, 
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cartilhas, videos, filmes etc. Isto está demonstrado quando da apresentação da 
produção cientifica no cadastro do sistema Lattes. 

 É desejável que a PROCEA incorpore em seu plano de gestão ações 

permanentes para divulgação, treinamento e suporte aos interessados em 
realizar extensão universitária. 

Fluxograma para tramitação dos processos para institucionalização 
das Ações de Extensão.  

Os processos que apresentem Ações de Extensão a serem 
institucionalizadas seguirão a seguinte tramitação: 

1. Aprovação na Unidade Acadêmica onde o Coordenador está 
vinculado: Departamentos e Núcleos, observando-se as condições 
prescritas no item VII sobre a estrutura das Propostas, nesta Nota 
Técnica. 

2. Encaminhamento para a PROCEA, recebendo análise técnica da 
equipe, constando, no mínimo as seguintes apreciações:  
2.1. Se atende a natureza da Ação;  
2.2. Identificação da Carga Horária destinada a Ação;  
2.3. Identificação da Horária Total da Proposta;  
2.4. Coerência e Consistencia entre o Cronograma, as Atividades e a 
Carga Horaria para cada Atividade, comparando-se com os itens 2.2 
e 2.3;  
2.5. Atestar a característica do projeto e o público externo atendido e 
forma de confirmação;  
2.6. Atendimento aos itens de preenchimento do formulário, no modo 
como solicitado. 

3. Encaminhamento para o membro Ad Hoc do Comitê Técnico da 
PROCEA que não esteja envolvido ou interessado no Processo. 

4. Encaminhamento para a CPE somente em caso de recurso por 
parte do proponente ou necessidade de análise de superação de 
dissenso por parte da PROCEA e do Comitê Científico. 

5. Para cumprimento do artigo 6º, quanto a submissão à CPE 
[expressão “ou”] e no caso dos Processos acima de 40 horas, a 
PROCEA deverá comunicar trimestralmente a CPE e em um único 
processo, com um extrato dos Projetos admitidos para 
institucionalização, para que a CPE tome ciência. A CPE se 
manifestará ou diligenciará com vistas a possível reapreciação 
somente aquelas propostas sobre as quais tiver dúvidas, com base 
no extrato encaminhado pela PROCEA. Este item não se sobrepõe a 
eventual recurso, que se torna preponderante em relação as 
deliberações da PROCEA, conforme item 4. 
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6. No caso de Projetos concorrentes da Editais PIBEC (Art. 6º, §4º) ou 
similares, a PROCEA não poderá admitir projetos não 
institucionalizados no momento da inscrição, devendo orientar aos 
interessados sobre essa condição. Deverá prever um calendário a 
cada início do ano letivo para as atividades em que houver previsão 
de concorrência. 

 

Esta Nota Técnica entra em vigor quando de sua divulgação.  

  

   

Porto Velho, 06 de julho de 2017. 

 

 

WALTERLINA BRASIL 
Presidente da Câmara de Pesquisa e Extensão 

CPE/CONSEA 


