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1. INTRODUÇÃO  

 
Os cursos da Faculdade Bezerra de Araújo (FABA), em consonância com a missão 

institucional, têm a responsabilidade em implementar uma política de extensão, 

desenvolvendo projetos e programas, que irão contribuir para a comunidade e para a 

formação do estudante, com foco na interdisciplinaridade. Esses projetos ou programas 

devem estar voltados para atender as necessidades emergentes da sociedade, estabelecendo 

a interface escola/comunidade e propiciando estender os conhecimentos para fora da 

faculdade.  

A Extensão Universitária, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre Universiddade/Faculdade e outros 

setores da sociedade. Além disso, se configura como prática acadêmica, a ser realizada, de 

forma indissociável com o Ensino e a Pesquisa, com vistas à promoção e garantia dos valores 

democráticos, da equidade e do desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, 

ética, econômica, cultural, social (FORPROEX, 2012). Suas diretrizes devem orientar a 

formulação e implementação das ações de Extensão Universitária de forma ampla e aberta, 

sendo elas a interação dialógica, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade, 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, impacto na formação do estudante, e impacto e 

transformação Social.  

A extensão envolve uma vasta área de serviços e seus destinatários são os mais variados: 

grupos sociais populacionais e suas organizações; movimentos sociais; comunidades locais ou 

regionais; governos locais; setor público; setor privado. Para além dos serviços prestados a 

públicos bem definidos, há uma outra área de prestação de serviços que tem a sociedade em 

geral como destinatária. A título de exemplo: a “incubação” da inovação, promoção da cultura 

científica e técnica, atividades culturais no domínio da arte e literatura (SANTOS, B.S, 2005).  

Em 2018, por meio da Portaria n° 1.350, publicada no D.O.U. de 17/12/2018 fica 

regulamentado que as atividades acadêmicas de extensão devem fazer parte de, no mínimo, 

10% da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação na forma de componentes 

curriculares. Passam a ser consideradas ações extensionistas aquelas que envolvam 

diretamente as comunidades externas às Instituições de Educação Superior (IES) e que 
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estejam vinculadas à formação do estudante. A inserção da Extensão nos currículos é opcional 

na pós-graduação.  

A nova resolução estabelece conceitos, diretrizes e princípios para a Extensão na Educação 

Superior, a fim de proporcionar e qualificar uma aprendizagem ativa e cidadã aos estudantes, 

assim como uma interação dialógica efetiva com os demais setores da sociedade, 

proporcionando a construção de saberes e práticas transformadoras.  

A FABA, considerando o papel frente às políticas de Extensão no campo da Educação 

Superior e o seu compromisso com a comunidade do entorno, evidenciando a 

responsabilidade social adotada como missão, propõe o Manual de Atividade de Extensão 

com o objetivo fundamental de balizar a elaboração de propostas de ações de Extensão e 

programas que visem contribuir para o alcance das metas dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Desde 2015 estão em vigor ODS, um conjunto de objetivos que visa a 

promoção do desenvolvimento sustentável por meio de um acordo global proposto pela 

Organização das Nações Unidas (PNUD, 2020). 

É nesse sentido que as Instituições de Ensino Superior (IES), como a FABA, emergem com 

seu papel transformador e educador (LARA, 2012). Permitindo a expansão da capacidade das 

pessoas de modificarem sua visão de sociedade, germinando novos valores, comportamentos 

e estilos de vida necessários para um futuro sustentável e fortalecendo a capacidade de 

reflexão orientada para o futuro (PEREIRA; VILAS BOAS; MACHADO, 2013).  
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2. TIPOS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

 

As atividades de extensão configuram todas as atividades de ensino acadêmico, 

técnico, cultural ou artístico, promovida pela graduação e pós-graduação da FABA.  

As modalidades de extensão são as possíveis formas ou maneiras em que serão 

implementados os programas de extensão dentro de uma área temática (apresentada no 

modelo de projeto de extensão).  

Pode-se dizer que a modalidade é a forma em que o ´projeto será desenvolvido pela extensão, 

ou seja, a modalidade informa a maneira em que será implementado e desenvolvido um dado 

Projeto de Extensão. Grande parte dos resultados que serão obtidos pelos Programas de 

Extensão estão diretamente relacionados com a modalidade escolhida e implementada.  

 

2.1 Cursos:  

 

Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância de modo 

sistemático, entendida como atividades de ensino extracurriculares, com carga horária 

mínima de 08 (oito) horas e máxima de 359 horas, com a função de capacitação, atualização, 

aperfeiçoamento ou treinamento, tanto de discentes como de pessoas da comunidade.  

 

2.1.1 Difusão:  

 

É destinado ao público em geral e busca divulgar conhecimentos e técnicas à 

comunidade. Tem uma carga horária mínima de oito horas. 

 

2.1.2 Atualização:  

 

Tem como objetivo difundir o progresso do conhecimento em determinadas áreas ou 

disciplinas. Tem uma carga horária mínima de 30 horas e é voltado somente a graduados. 
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2.1.3 Aperfeiçoamento ou capacitação:  

 

É um sistema organizado de uma ou mais disciplinas, que visa aprofundar 

conhecimentos em campo determinado. Tem uma carga horária mínima de 180 horas e 

máxima de 359 horas é voltado a graduados. 

 

2.2 Eventos:  

 

Ações que implicam na apresentação e/ou exibição pública do conhecimento ou 

Produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou 

reconhecido pela Instituição.  

Atividade realizada pela Instituição como um todo ou por cursos curriculares em 

particular. Os eventos originam da elaboração de um projeto com objetivo e público-alvo 

definidos.  Tem como fator central promover um intercâmbio e uma transmissão de novos 

conceitos, ideias e conhecimentos de interesse e relevância sociais.  

 

2.2.1 Congresso:  

Evento de âmbito regional, nacional ou internacional, com duração de 3 a 7 dias, que 

reúne participantes de uma comunidade científica ou profissional ampla.  

 

2.2.2 Conferência: 

Apresentação formal de destaque ou matéria em determinada área de conhecimento.  

 

2.2.3. Palestra:  

Apresentação formal de matéria em determinada área de conhecimento e que 

possibilite discussão e/ou debates.  

 

2.2.4 Mesa-redonda e Painéis:  
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Apresentação, por um número restrito de pesquisadores convidados, de um tema 

comum, seguido de debates.  

 

2.2.5 Simpósio, Jornada, Seminário, Colóquio, Fórum, Encontro, Debates e Semanas de Cursos:  

 

 Eventos científicos de âmbito menor do que o congresso, tanto em relação à duração 

quanto ao número de participantes, cobrindo campos de conhecimento mais específicos.  

 

2.2.6 Exposição, Feira:  

 

Exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, trabalhos etc.  

 

2.2.7 Exibição de Eventos Artísticos e de Cinema e Televisão:  

 

Exibição pública de obras de arte, produtos, serviços ou trabalhos artístico-culturais.  

 

2.2.8. Festival:  

 

Série de ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos,  

realizados em edições periódicas.  

 

2.2.9 Campanha:  

 

 Ações pontuais que visam a um objetivo definido.  

 

2.3 Prestação de Serviços:  

 

É a resultante de ação da Extensão com interesse acadêmico, científico, filosófico, 

tecnológico e artístico que articule Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Pode ser encarada como 

um trabalho de caráter social, ou seja, uma ação deliberada que se constitui a partir da 

realidade e que vise a uma transformação social. Caracteriza-se por atividades de serviços 
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profissionais que atendam às demandas tanto de pessoas físicas, como jurídicas, de direito 

público ou privado.  

A realização da prestação de serviços envolve trabalhos à comunidade, empresas, 

órgão públicos etc., através de assessorias, consultorias e cooperação interinstitucional.  

 

2.3.1 Assessoria:  

 

Busca coletar dados diante de um problema enfrentado pela sociedade ou uma 

organização em particular e auxiliar a partir de um tratamento especializado e realizado por 

um técnico pertinente.  

– A assessoria é uma ação mais restrita e pontual que a consultoria.  

 

2.3.2 Consultoria:  

 

Tem como finalidade realizar um atendimento, dar um conselho técnico-científico ou 

mesmo um diagnóstico a um dado problema da sociedade e posteriormente indicar e efetuar 

um tratamento especializado por área do conhecimento. É uma ação mais ampla e relacional 

que a assessoria.  

 

2.3.3 Cooperação Interinstitucional:  

 

Ação que visa um intercâmbio entre instituições, troca de experiências, 

desenvolvimento conjunto de um projeto.  

 

2.3.4 Ações Comunitárias:  

 

Ação realizada pela instituição baseada na inter-relação entre parceiros (Instituição e 

sociedade), cujo objetivo principal é a construção da cidadania. Caracteriza-se por projetos de 

sensibilização e de organização da população, de forma a favorecer o melhor desenvolvimento 

social e das condições do ambiente de vida. As ligas acadêmicas se incluem nessa categoria e 

apresentam regulamento próprio.  
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2.3.5 Ações Voluntárias:  

 

Elas têm como objetivo difundir a importância da qualidade de uma vida em 

coletividade, por meio da valorização do trabalho voluntário, assim como estimular a 

participação social da comunidade universitária em experiências de solidariedade social.  

 

2.3.6 Publicações e outros Produtos Acadêmicos:  

 

Tem como propósito estimular a produção e publicação de produtos acadêmicos, 

como artigos, ensaios, monografias, informativos etc., permitindo-se, assim, uma maior 

divulgação cultural, científica ou tecnológica.  
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3. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

3.1 Programa de Curricularização da Extensão (PCE) 

 

 As propostas de atividades de Cursos de Difusão (aberto à comunidade) e Eventos 

(palestras, mesas redondas, simpósios, etc.) que comporão o Programa de Curricularização da 

Extensão (PCE), deverão ser enviadas pelas Coordenações de Curso de Graduação no início de 

cada semestre, de acordo com o calendário semestral de submissão de atividades 

extensionistas, elaborado pela Coordenação de Extensão, em consonância com o Calendário 

Acadêmico Institucional.  

As propostas precisam estar vinculadas à um dos dois Programas Institucionais de 

Extensão, presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 

➢ Programa Social Interdisciplinar I: através do planejamento acadêmico 

realizado pelas coordenações dos cursos de graduação, inserindo os discentes 

com supervisão do docente responsável pela disciplina, realiza atendimento 

aos usuários da clínica escola da FABA.  

➢ Programa Social Interdisciplinar II: As atividades de extensão do Programa 

Social Interdisciplinar II são, da mesma forma, planejadas pelas coordenações 

dos cursos de graduação e realizadas numa comunidade regional, chamada São 

Jerônimo, em parceria com a associação de moradores. 

 

Além disso, devem se adequar a Política Nacional de Extensão, que apresentam as 

seguintes áreas temáticas: (i) Comunicação; (ii) Cultura; (iii) Direitos Humanos e Justiça; (iv) 

Educação; (v) Meio Ambiente; (vi) Saúde; (vii) Tecnologia e Produção; e (viii) Trabalho. Pode-

se optar pelo vínculo em mais de uma área temática, quando for o caso. Recomenda-se ainda 

que as propostas busquem colaborar para o cumprimento das metas dos ODS.  
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3.2 Propostas de Cursos de Difusão, Aperfeiçoamento, Atualização e Eventos  

 

As propostas de cursos de aperfeiçoamento, atualização e eventos provenientes do 

corpo docente, que não compõe o PCE, deverão ser submetidas à Coordenação de Extensão 

de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

1) Preencher o documento “PROPOSTA DE CURSOS DE EXTENSÃO” disponível na aba Extensão 

do site Institucional (www.faba.edu.br). 

 

2) Encaminhar as propostas para o email coordextensao@bezerradearaujo.com.br  

 

A proposta deverá ser enviada com prazo prévio de 45 dias corridos da realização do 

curso/evento. A Coordenação de Extensão, Coordenação de Graduação na qual a atividade 

proposta se destina, Setor de Marketing e Direção Financeira avaliará a adequação da 

proposta, viabilidade financeira e logística, no prazo de 7 dias corridos da submissão da 

proposta.  

 

3) As propostas aprovadas serão encaminhadas ao setor de Comunicação da FABA, para 

elaboração das peças publicitárias.  

 

 A divulgação dos cursos caberá ao setor de Comunicação/Marketing da FABA. 

Recomenda-se que o professor responsável, apoie a divulgação, por meio das peças 

publicitárias oficiais da FABA.  

 

4) Para as propostas aprovadas, cabe à Coordenação de Extensão, informar até 3 dias antes 

da realização da atividade, o número de inscritos, bem como reservar sala adequada e 

providenciar lista de frequência e de avaliação da atividade.  

 

5) Cabe ao docente responsável pela submissão da proposta retirar, no dia anterior ao curso 

ou no dia, a ficha de inscrição dos alunos e se informar da sala reservada. Além disso, ao final 

http://www.faba.edu.br/
mailto:coordextensao@bezerradearaujo.com.br
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da atividade desenvolvida, o responsável pela proposta deverá encaminhar à Coordenação de 

Extensão via e-mail o formulário de Avaliação da ação proposta, juntamente com a lista de 

frequência completa para emissão dos certificados.  

 

4. PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO  

 

A Coordenação de Extensão será responsável pela emissão dos certificados relativos 

aos Cursos de Difusão, Aperfeiçoamento, Atualização e Eventos. Os certificados serão 

emitidos em um prazo médio de 20 dias corridos, somente após realizados os seguintes 

processos:  

1) Após o evento, o responsável pela Ação de Extensão deverá preencher o formulário de 

Avaliação disponibilizado ao docente (site da FABA).   

2) Enviar por e-mail para a Coordenação de Extensão a lista de frequência completa para 

emissão dos certificados.  
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