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EDITAL Nº. 32/2014 

 

Programa Institucional de Extensão Universitária 

 

A Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Católica de 

Santos - UNISANTOS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, estabelecem conjuntamente o 

Programa Institucional de Extensão Universitária, que abarca os antigos programas de bolsas de extensão e de 

cultura; tornam público as normas do processo de definição de cotas de bolsas discentes por atividade de 

extensão; as normas do processo de seleção discente para o recebimento de bolsas de extensão universitária; 

bem como instituem o processo de seleção interna de projetos ou programas de extensão habilitados a concorrer 

pela Universidade ao Programa de Extensão Universitária MEC/SESu – Edital Proext 2015. 

 

I. DEFINIÇÕES 

 

Atividade de Extensão: prática estruturante da academia e da pedagogia institucional que, indissociável do 

ensino e da pesquisa, promove a interação dialógica entre a instituição de ensino e outros setores da sociedade, 

com o compromisso de contribuir para a construção identitária de seus discentes (cidadãos ancorados na 

responsabilidade social, na solidariedade, na justiça, na democracia, no respeito aos direitos humanos, na ética 

cristã; profissionais criativos e inovadores, capazes de conjugar olhares interdisciplinares, de trabalhar em equipe 

e de atuar ativamente em uma realidade sociocultural heterogênea, complexa e sujeita a frequentes mutações), 

de superar os problemas sociais e de rever continuamente todas as práticas institucionais. 

 

Ações de Extensão: quando as atividades assumem a feição de práticas pontuais, isoladas, em geral de curto 

prazo (usualmente, um ou alguns dias). Geralmente são singulares, únicas, irrepetíveis; embora também possam 

ser periódicas, desde que independentes, ou seja, desde que cada prática não se vincule intrinsecamente a 

práticas anteriores. 

 

Projetos de Extensão: quando as atividades assumem a feição de um conjunto articulado de práticas, em geral 

de médio prazo (usualmente, meses ou poucos anos), com objetivo ou objetivos específicos e prazo determinado.  

 

Programas de Extensão: quando as atividades assumem a feição de um conjunto articulado e institucionalizado 

de práticas continuadas, planejadas para longos prazos ou mesmo como permanentes. Suas marcas 

diferenciadoras são a articulação de projetos institucionais e\ou a permanência planejada. 

 

Bolsa Extensão Universitária: desconto de 30% (trinta por cento) das parcelas mensais das semestralidades 

que visa possibilitar o maior envolvimento de discentes em atividades de extensão formalmente instituídas na 

UNISANTOS, meio de complementação do processo de formação pedagógica. O desconto condiciona-se ao 
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pagamento da mensalidade até o dia do vencimento de cada mês; não incide sobre a primeira parcela de cada 

semestralidade, entendida como matrícula; não incide sobre eventuais parcelas vencidas até a data da assinatura 

pelo discente selecionado do Termo de Compromisso (Anexo C); pode ser cancelado a qualquer momento se o 

coordenador da prática entender que o desempenho discente não está satisfatório, deixando de projetar efeitos a 

partir do mês seguinte ao da data da comunicação docente; será cancelado no segundo semestre se o discente 

for reprovado em qualquer unidade curricular do primeiro semestre ou se não se mantiver adimplente. 

 

II. DO PROCESSO 

 

1ª Fase – Solicitação de Registro 

Os coordenadores de novas práticas extensionistas ou de práticas extensionistas em andamento deverão 

solicitar, pelo sistema informatizado da Extensão ou junto às Secretarias Acadêmicas dos Campi, o registro das 

respectivas práticas, preenchendo ou entregando versão digital do formulário modelo que acompanha esse edital 

(Anexo A).  

Nesse momento, deverá ser indicado, se for o caso, o número mínimo e o ideal de bolsistas que a atividade 

demanda, possível inserção de discentes voluntários na prática, assim como de que curso ou cursos devem ser 

preferencialmente os discentes.  

É relevante indicar, também nesse momento, todos os demais recursos necessários para a prática, inclusive 

horas de dedicação docente semanal.  

O planejamento dos projetos deve ter como referencial os anos 2014-2015. O planejamento dos programas, os 

anos 2014-2016. 

Prazo: até 12/03/2014 

 

2ª Fase – Registro, Cotas e Habilitação 

A Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em primeiro plano, desclassificarão as práticas 

cujo registro tenha se dado de maneira insuficiente. Em segundo plano, aprovarão o registro das práticas 

extensionistas que atendam os critérios conceituais e técnicos de extensão, que forem planejadas e formalizadas 

com qualidade e que atendam aos critérios de conveniência e oportunidade institucional. Em terceiro plano, 

identificarão as práticas prioritárias e preferenciais para a UNISANTOS, atribuindo-lhes a cota de bolsas e\ou a 

habilitação para concorrerem ao Programa de Extensão Universitária MEC/SESu – Edital Proext 2015. 

São prioritárias para a UNISANTOS as práticas integradas formalmente aos projetos pedagógicos de graduação 

ou de pós-graduação, bem como as práticas vinculadas a graves necessidades sociais regionais.  

Preferenciais para a UNISANTOS são as práticas imbuídas dos seguintes característicos: interação dialógica e 

transformadora; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; impacto na formação discente; impacto público e 

social; indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; contínuo aperfeiçoamento. 

Todas as proposições serão avaliadas e classificadas, levando-se em conta também a clareza e a viabilidade dos 

seus objetivos e metas, a adequação e qualidade da metodologia, bem como a qualificação da equipe gestora e 

executora.  

Resultado: 13/03/2014 
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3ª Fase – Inscrição Discente 

O discente regularmente matriculado poderá se inscrever para concorrer às vagas de bolsistas ou de voluntários 

disponibilizadas na fase anterior entregando na Secretaria de seu campus o formulário que acompanha esse 

edital (Anexo B). 

Período: 14 a 17/03/2014 

 

4ª Fase – Entrevistas e Indicação Discente 

Os coordenadores de práticas extensionistas entrevistarão os candidatos que se inscreverem para as suas cotas 

e indicarão (quando viável, em conjunto com os coordenadores dos cursos a que os discentes estejam 

associados) às pró-reitorias, em uma ou duas listas hierárquicas, seguindo Ofício Modelo (Anexo D), os discentes 

que julgam mais aptos para o desenvolvimento das atividades, privilegiando aqueles que estiverem mais 

adiantados nos cursos e possuírem o melhor desempenho acadêmico. 

A Secretaria Acadêmica divulgará os locais e horários das entrevistas. 

Prazo: 18/03/2014 

 

5ª Fase – Seleção de Bolsistas e Voluntários 

A Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação publicará edital único com o resultado final do 

certame. 

Prazo: 19/03/2014 

 

6ª Fase – Assinatura de Termo de Compromisso 

O discente selecionado assinará Termo de Compromisso que fixará o início da vigência de sua bolsa e os 

seguintes compromissos: (a) dedicar-se 12 (doze) horas semanais à prática, nos horários que o coordenador da 

prática definir; (b) reunir-se periodicamente com os coordenadores da prática para definição e orientação sobre as 

atividades e sobre o cronograma das atividades que devem ser desenvolvidas, bem como para prestar conta das 

mesmas; (c) apresentar relatório escrito periódico das atividades realizadas, submetendo-se à avaliação de 

desempenho, ao final de cada semestre, a fim de poder receber créditos acadêmicos. 

Prazo: 20/03/2014 

 

 

Santos, 26 de fevereiro de 2014. 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora de Graduação 

 

Prof. Dr. Marcelo Lamy 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa  
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Anexo A – Formulário de Registro de Atividade de Extensão 

Anexo B – Formulário de Inscrição Discente 

Anexo C – Termo de Compromisso Discente 

Anexo D – Ofício Modelo de Indicação Discente 

 


