
                                                                                                                                

NÚCLEO DE GESTÃO DE RECURSOS E DOCUMENTAÇÃO
ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES

1. QUEM PODE PROPOR ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Servidor  docente  ou  técnico-administrativo  de  qualquer  unidade  acadêmica  ou 
administrativa  que  tenha  interesse  em  promover  ações  de  extensão  na  UFRB. O 
Diretório Central dos Estudantes, os Centros ou diretórios acadêmicos e outras formas 
de organização estudantil  poderão propor atividades de extensão desde que sob a  
supervisão de pelo menos um docente da respectiva área de conhecimento (Art. 9,  § 
único da Resolução CONAC 008/2008).

2. COMO PROPOR ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Elaborando  a  proposta  da  atividade  extensionista,  conforme modelo  adotado  pelo 
Centro  de  origem  e  enviando  a  referida  proposta  para  o  Núcleo  de  Gestão  das 
atividades  de  Extensão  dos  Centros  para  apreciação,  obedecendo  à  antecedência 
mínima,  adotada  pelos  Centros,  para  a  realização  da  atividade,  tendo  em  vista  a 
tramitação do processo.  As propostas  das unidades não vinculadas  aos Centros de 
ensino  deverão  ser  encaminhadas  em  formato  de  processo  com  formulário  de 
informação para registro, diretamente para a Pró-Reitoria de Extensão.

3. A QUEM SUBMETER AS PROPOSTAS?

Todas  as  propostas  de  atividade  de  extensão  dos  Centros  de  Ensino  deverão  ser 
submetidas  ao  Diretor,  através  do  Núcleo  de Gestão das  atividades  de  Extensão. 
Programas,  projetos  e  prestação  de  serviço  e  consultoria  serão  submetidos  à  
aprovação do  Conselho Diretor do Centro. As outras modalidades – Curso, Evento e  
Produção de publicação e outros produtos acadêmicos – deverão ser enviadas para 
conhecimento necessário a direção do Centro, com antecedência mínima de 05 dias,  
sendo que o não cumprimento desse prazo implicará na necessidade de apreciação do 
Conselho. As propostas das unidades não vinculadas ao Centros de Ensino deverão ser 
enviadas a PROEXT que submeterá à Câmara de Extensão da UFRB, para apreciação e 
aprovação.

4. QUEM ANALISA E APROVA AS PROPOSTAS?
Dos Centros de Ensino:  Direção do Centro, Áreas de Conhecimento (quando houver) e 
Conselho Diretor do Centro. Da Administração Central (unidades não vinculadas aos 
Centros): PROEXT e Câmara de Extensão. Conforme Resolução 008/2008, a análise dos 
processos  das  atividades  de extensão e emissão de parecer  de  aprovação  ou não, 
deverá considerar:
a) Adequação às diretrizes de Extensão Universitária da UFRB;
b) Participação efetiva dos docentes, pesquisadores e discentes;
c) Viabilidade técnica e operacional



5. QUEM REGISTRA AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO?
A Pró-Reitoria de Extensão registrará todas as ações de extensão da UFRB.

6. COMO É REALIZADO O REGISTRO?
Após recebimento do formulário de informação, referente à modalidade da atividade 
extensionista, disponível na página da PROEXT, devidamente preenchido pelo servidor 
docente  ou  técnico-administrativo  (coordenador  da  ação)  e  com  aprovação  da 
proposta no Conselho Diretor e Câmara de Extensão, a PROEXT atribuirá um número 
para cada atividade de extensão, identificando a ordem cronológica, a modalidade e o 
ano do registro/realização. A PROEXT enviará mensagem eletrônica para o e-mail do 
Gestor  das  atividades  de  Extensão  dos  Centros  e  do  coordenador  da  atividade 
confirmando o registro.

OBSERVAÇÕES:

1.  A  proposta  de  atividades  de  extensão  deverá  gerar  processo,  no  Sistema  de 
Protocolo, das unidades acadêmicas e administrativas que as originou, o que facilitará 
a mobilidade de papéis e manifestações das decisões e será arquivado nas unidades 
acadêmicas e administrativas de origem.
2. Os processos só devem ser enviados a PROEXT, quando oriundos das unidades não 
vinculadas aos Centros;
3. Os processos para atividades extensionistas que concorrerão ao PIBEX e aos editais 
PROEXT-MEC, deverão ser gerados
contendo  essa  informação  na  capa,  considerando  que  será  atribuído  registro 
diferenciado para os mesmos;
4. Caberá aos Gestores de Extensão dos Centros orientarem os coordenadores das 
atividades extensionistas sobre o uso
do registro eletrônico.
5. A PROEXT divulgará, no seu sítio as atividades de extensão realizadas na UFRB;
7.  As atividades que prevejam recolhimento de taxas de inscrição e investimento por  
parte  do  público  alvo  deverão  destinar  10%  (dez  por  cento)  de  vagas  gratuitas  
distribuídas,  conforme critérios  estabelecidos pelo Coordenador,  dando prioridade a 
representações  de  entidades  sem  fins  lucrativos,  movimentos  sociais,  bem  como  
observar a Política de Ações Afirmativas;
6. As orientações estão em conformidade com a Resolução 008/2008;

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS FINAIS

1. QUEM ELABORA OS RELATÓRIOS FINAIS?

Servidor  docente  ou  técnico-administrativo  de  qualquer  unidade  acadêmica  ou 
administrativa que tenha ações de extensão registradas na PROEXT e finalizadas.



2. QUEM RECEBE OS RELATÓRIOS FINAIS?

Conforme o Capítulo IV da Resolução 008/2008, a Direção do Centro de Ensino, em 
primeira  instância,  e  a  PROEXT  recepcionarão  e  arquivarão  os  relatórios  finais  das 
atividades de extensão realizadas na UFRB.

3. COMO E QUANDO ENVIAR RELATÓRIOS FINAIS?

Através de formulário próprio, disponível no sitio da PROEXT, impressos e cópia da 
lista de presença dos participantes com nome completo e assinatura, sem abreviações, 
e deverá ser enviada na finalização de cada atividade, obedecendo ao prazo máximo 
de 30 dias;

OBSERVAÇÕES

1.  O  correto  preenchimento  do  relatório  deverá  ser  observado,  visto  que  as 
informações constantes no mesmo serão divulgadas pela PROEXT e utilizadas pela Pró-
Reitoria de Planejamento;


