
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 13/CONSEPE/2021 - 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Estabelece a Política de Extensão Universitária 

nos cursos de graduação do Centro Universitário 

Newton Paiva. 

 

A Senhora Camila Ribeiro Romeiro, Reitora do Centro Universitário Newton Paiva, em 

Belo Horizonte/MG, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e 

ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar as Normas que regulamentam a Extensão Universitária do Centro 

Universitário Newton Paiva, nos termos estabelecidos no documento em anexo. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

 

Sala da Reitoria, aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2021. 

 

Camila Ribeiro Romeiro 
Reitora 

 

 



 
 
 

POLÍTICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON 

PAIVA 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° O presente regulamento dispõe sobre as diretrizes e os objetivos da extensão no 

Centro Universitário Newton Paiva; os eixos e as linhas de extensão; caracterização, 

classificação, registro e financiamento das ações de extensão; avaliação e valorização da 

extensão; e a inserção das ações de extensão no ensino.  

Art. 2° Esta política se baseia nas exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO nº 7, DE 18 

DE DEZEMBRO DE 2018 (CNE/CES 7/2018) que estabelece as Diretrizes para a Extensão 

na Educação Superior Brasileira. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3° Segundo a Resolução CNE/CES 7/2018: 

Art. 3o A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade 

que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, 

constituindo-se em processo interdisciplinar, politico educacional, 

cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros 

setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do 

conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a 

pesquisa.  



 
 
 

Art. 7o São consideradas atividades de extensão as intervenções 

que envolvam diretamente as comunidades externas às 

instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à 

formação do estudante, nos termos desta Resolução, e conforme 

normas institucionais próprias. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS MODALIDADES 

Art. 4° Segundo a Resolução CNE/CES 7/2018 as atividades extensionistas se inserem 

nas seguintes modalidades: 

I- Programas de Extensão; 

II- Projetos de Extensão; 

III- Cursos e oficinas; 

IV- Eventos; 

V- Prestação de Serviços. 

Art. 5° As modalidades citadas no Art. 4° podem ser descritas como: 

I- Programas de Extensão: conjunto articulado de ações de extensão (cursos, 

eventos, prestação de serviços e projetos), de caráter educativo, social, 

cultural, científico ou tecnológico, desenvolvido de forma multidisciplinar, 

contínuo e integrado a atividades de pesquisa e ensino; 

II- Projetos de Extensão: ação de caráter educativo, social, cultural, científico ou 

tecnológico, com objetivo específico, entrega única e prazo determinado. O 

Projeto pode ou não ser vinculado a um Programa; 

III- Cursos e oficinas: ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, presencial 

ou à distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga 

horária e critérios de avaliação definidos; 



 
 
 

IV- Eventos: ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou 

público específico, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, 

científico/acadêmico ou tecnológico desenvolvido; 

V- Prestação de Serviços: ações por meio das quais habilidades e 

conhecimentos de domínio da Universidade são disponibilizados sob a forma 

de atendimento, consulta, exames, procedimentos, consultoria, assessoria, 

assistência técnica, com ou sem contrapartida financeira realizados pelos 

docentes/técnicos, com a participação orientada de discentes e 

comprometidos com o projeto acadêmico da Newton. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS  

Art. 6° São diretrizes da extensão:  

I- Interação dialógica entre universidade e sociedade, caracterizada pelo 

intercâmbio de experiências e conhecimentos; 

II- Interdisciplinaridade, caracterizada por trocas entre áreas de conhecimento;  

III- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, caracterizada pela 

integração da atividade extensionista à formação técnico-científica do 

estudante;  

IV- Impacto na formação do estudante, caracterizado pela contribuição à 

formação cultural, artística, técnico-científica, pessoal, social e política do 

estudante;  

V- Ação transformadora na sociedade e na própria instituição por meio da 

aplicação do conhecimento e desenvolvimentos das atividades, levando-se 

em conta as políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento local, regional 

e nacional. 



 
 
 

Art. 7° São objetivos da extensão:  

I- Aproximar academia e sociedade por meio do ensino, pesquisa e extensão; 

II- Incentivar a criação de projetos e programas para a promoção de uma 

cidade mais humana, inteligente e sustentável; 

III- Despertar alunos, docentes e colaboradores para questões de impacto 

social, desenvolvendo a empatia, o senso crítico e a capacidade de interferir 

criativa e positivamente na realidade; 

IV- Colocar desafios globais e tópicos de agendas internacionais com o senso 

de impacto local; 

V- Permitir o desenvolvimento de competências do século XXI 

complementando a experiência em sala de aula. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO  

Art. 8° Caberá ao Setor de Pesquisa, Extensão e Inovação, junto à Pró-Reitoria 

Acadêmica: 

I- Propor e aprovar políticas, diretrizes, estratégias e planos de ação para a 

Extensão Universitária; 

II- Coordenar e acompanhar atividades de extensão e programas de fomento; 

III- Manter um sistema de informações atualizado para registro, 

acompanhamento e divulgação de atividades de extensão; 

IV- Autorizar a expedição de certificados referentes a atividades de extensão; 

V- Registrar as atividades de extensão realizadas. 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO VI 

DA PROMOÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Art. 9° Poderão coordenar as atividades de extensão docentes e funcionários técnico- 

administrativos do Centro Universitário Newton Paiva com formação em nível superior 

relacionada à área do conhecimento da ação proposta, sem prejuízo de suas atribuições 

contratuais. 

Art. 10° A aprovação de Programas, Projetos e Prestação de Serviços dará por meio de 

submissão a Edital institucional estando sujeita a análise do setor de Pesquisa, Extensão 

e Inovação. 

Art. 11° Os Eventos, Cursos e Oficinas deverão ser solicitados via preenchimento de 

formulário de requisição e serão aprovadas pelo setor de Pesquisa, Extensão e Inovação. 

Art. 12° As ações de extensão que não tenham sido aprovadas e registradas junto ao 

setor de Pesquisa, Extensão e Inovação não serão institucionalmente reconhecidas.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

Art. 13° O fomento das ações de extensão dará através de seleção por editais 

institucionais.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA VINCULAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Art. 14° O discente participante de Programas, Projetos ou atividades relacionadas à 

prestação de serviços deverá estar regularmente matriculado em algum curso de 

graduação do Centro Universitário Newton Paiva e somente poderá exercer e iniciar 



 
 
 

suas funções mediante o preenchimento de um Termo de Compromisso assinado pelo 

discente, pelo coordenador da ação de extensão e pelo coordenador do Setor de 

Pesquisa, Extensão e Inovação. 

Art. 15° O Termo de compromisso será oficialmente o meio de comprovação de 

participação na atividade e caberá ao discente armazenar a cópia do mesmo. 

Art. 16° O docente que coordenar alguma ação de extensão poderá solicitar a emissão 

de um certificado para fins de comprovação. 

Art. 17° O discente, docente ou colaborador envolvido na organização de cursos, 

oficinas e eventos poderá solicitar a emissão de um certificado para fins de 

comprovação. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DO ENCERRAMENTO  

Art. 18° A atividade de extensão somente será considerada concluída mediante entrega 

de relatório final e portfólio.  

§ 1° As ações de extensão de caráter permanente e as que ultrapassarem o período de 

um ano ficam obrigadas a apresentar relatórios anuais.  

§ 2° Será considerado inadimplente o coordenador que não apresentar o relatório após 

o prazo de entrega do relatório e portfólio.  

§ 3° No caso de cancelamento de uma atividade de extensão registrada, o coordenador 

enviará relatório com a justificativa do cancelamento para que esta ação seja finalizada.  

Art. 19° No caso se desligamento do coordenador, o setor de Pesquisa, Extensão e 

Inovação poderá indicar um novo coordenador para assumir o projeto.  

§ 1° Caso não haja docentes ou funcionários técnico-administrativos que possam 

assumir a coordenação o projeto será considerado encerrado. 



 
 
 

CAPÍTULO X 

DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Art. 20° Entende-se por curricularização da extensão a inserção de ações de extensão 

na formação do estudante como componente curricular obrigatório para a 

integralização do curso no qual esteja matriculado.  

Art. 21° A Extensão Universitária deverá estar presente em, no mínimo, 10% da carga 

horária total de todos os cursos de graduação conforme meta 12.7 do Plano Nacional 

de Educação, lei 13.005, de 24 de junho de 2014. 

 Art. 22° Entende-se por carga horária total a soma das horas dos componentes 

curriculares, incluídos, quando houver, atividades complementares, Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), estágio obrigatório e outros.  

Art. 23° Para fins de curricularização a extensão deve ser distribuída no Projeto 

Pedagógico dos Cursos (PPC) como parte de componentes curriculares não específicos 

de extensão. 

Art. 24° A inclusão da carga horária de extensão deverá estar descrita na matriz 

curricular e nas respectivas ementas das unidades e componentes que constam no PPC.  

Art. 25° A descrição das atividades de extensão a serem desenvolvidas serão detalhadas 

no plano de ensino do respectivo componente curricular.  

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26° Todas as ações de extensão realizadas pelo Centro Universitário Newton Paiva 

estarão subordinadas às exigências e determinações deste Regulamento. 



 
 
 

Art. 27° Não serão consideradas como ação de extensão aquelas desenvolvidas pelo 

aluno, docente e funcionário técnico-administrativo que não atendam ao estabelecido 

neste Regulamento. 

Art. 28° Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Inovação juntamente com a Reitoria. 

Art. 29° A Política de Extensão, deverá ter ampla divulgação, de forma a garantir que 

todos entendam suas responsabilidades e ajam de acordo com esses preceitos.  

 

 

 

 

Camila Ribeiro Romeiro 

Reitora 

 


