
 

Edital UNIFACOL/Centro de Pesquisa e Extensão/NUEXT Nº 01/2020 (Anexo III) 

Registro das Ações de Extensão de 2020 – Fluxo Contínuo 

 

O CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO da UNIFACOL, por meio do 

NÚCLEO DE EXTENSÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 

Regimento Interno do Centro Universitário FACOL - UNIFACOL, torna 

públicos os procedimentos necessários ao REGISTRO PRÉVIO de ações de extensão a 

serem executadas em 2020, de acordo com as condições definidas neste Edital. 

1. OBJETIVO  

O presente Edital, na modalidade de fluxo contínuo, tem por objetivo definir procedimentos 

para o registro prévio de ações de extensão (programas, projetos, cursos e seminários, 

eventos e serviços), sem ônus para o Centro Universitário FACOL - UNIFACOL, para o 

exercício de 2020.  Prazo: 04/02/2020 a 31/12/2020).  

2. DIRETRIZES GERAIS  

2.1. A atividade deverá:  

 ser apresentada e coordenada por docentes ou técnicos administrativos de nível 

superior, vinculados ao quadro ativo da UNIFACOL; 

 ser aprovada pelo Colegiado do Curso ao qual a atividade estiver vinculada, ou pela 

Coordenação do Curso ou, ainda, pela Direção Pedagógica. 

 

2.2. A atividade extensionista submetida, por seu caráter acadêmico de formação, deverá ter 

obrigatoriamente a participação efetiva de discentes de graduação.  

3. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

As propostas deverão atender às seguintes diretrizes específicas:  

3.1. De natureza acadêmica, através da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

especialmente com impacto na formação do estudante e na geração de novos 

conhecimentos;  

3.2. Da relação dialógica com a sociedade, contribuindo para a formação de recursos 

humanos e no desenvolvimento das políticas públicas e de transformação social;  



 

3.3. As propostas deverão ser previamente registradas junto à Núcleo de Extensão (NUEXT)  

da UNIFACOL, em formulário apropriado (impresso ou eletrônico), no prazo de vigência 

do Edital, sendo que após a data de vigência (30/04/2020) todas as propostas serão 

desconsideradas por este Edital, em virtude da consolidação dos dados estatísticos 

institucionais.  

4. REQUISITOS PARA ADMISSÃO  

4.1. As propostas de ação de extensão deverão estar de acordo com o Regulamento das 

Atividades de Extensão da UNIFACOL;  

4.2. Um mesmo proponente poderá enviar mais de uma proposta de ação de extensão como 

Coordenador nesse mesmo edital;  

4.3. O coordenador da ação de extensão não deverá possuir quaisquer pendências em 

relatórios finais de ações de extensão na Instituição;  

4.4. Os recursos provenientes de arrecadação e/ou convênio deverão ser informados nos 

itens de receitas e despesas do formulário, se houver.  

5. DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA NO REGISTRO DA AÇÃO 

5.1. Carta de Aprovação da Coordenação do Curso ao qual a ação estiver vinculada ou da 

Direção Pedagógica da UNIFACOL, contendo nome da ação, nome do coordenador, 

período de realização, carga horária total; ou  

5.2. Ata de aprovação (contendo nome da ação, nome do coordenador, período de 

realização, carga horária total) do Colegiado do Curso ao qual estiver vinculada a ação;  

5.3. Termo de adesão da entidade parceira; se houver. 

6. DA ACEITAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO:  

6.1. Após avaliação da ação de extensão quanto ao mérito e relevância, o Núcleo de 

Extensão deverá:  

a) Recomendar a atividade;  

b) Não recomendar a atividade; ou  

c) Solicitar reformulação da atividade.  

7. DA REALIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS  



 

7.1. Nos períodos previstos no item 8 deste Edital, os Relatórios Parciais e Finais das ações 

de extensão deverão ser realizados e submetidos ao Núcleo de Extensão; nos relatórios 

finais, deverá constar em anexo a ata de aprovação do relatório pelo Colegiado do Curso ao 

qual a ação estiver vinculada (contendo nome da ação, nome do coordenador, período de 

realização e carga horária total da ação); caso haja solicitação de certificados para cursos e 

eventos, deverá constar a relação dos envolvidos com direito a certificado, especificando a 

modalidade de participação de cada um.  

7.2. Caso seja necessário prestação de contas de utilização de recursos oriundos de 

arrecadação e/ou convênios, deverão ser anexadas ao relatório final todas as notas fiscais, 

bem como todos os documentos que comprovem a utilização dos recursos previstos na 

proposta, junto com uma declaração do setor que recebeu a prestação de contas.  

8. DOS PROCEDIMENTOS E OBRIGAÇÕES  

8.1. Os relatórios finais deverão ser apresentados até 30 dias após seu encerramento para o 

endereço eletrônico : extensão@unifacol.edu.br.  

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos, contatando-se o Núcleo 

de Extensão pelo telefone (81)31141200 ou por correio eletrônico no endereço 

extensao@unifacol.edu.br;  

10.2. Os resultados obtidos pelas ações de extensão registradas e aprovadas por este Edital, 

quando apresentados em eventos, cursos, comunicações, congressos na forma de 

publicações, pôsteres, banners ou outras formas de comunicação, deverão citar, 

obrigatoriamente, o apoio da UNIFACOL/NUEXT;  

10.3. A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado ou alterado, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse institucional; e  

10.4. Para situações não previstas no presente Edital, prevalecem as normas e procedimentos 

da NUEXT e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIFACOL.  

 

 

Vitória de Santo Antão, 04 de Fevereiro de 2020. 

 


