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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO/ESTÁGIO 
 

A presente deliberação regulamenta, no 
âmbito do Curso de Ciências Econômicas da 
UNIFESSPA, as Atividades de Extensão e 
Estágio a que se referem a resolução n. 
01/2018    da    Faculdade    de    Ciências 
Econômicas, nos termos das resoluções 
n.008/2014, 03/2014 e 16/2014 do Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) da Unifesspa. 

 
CAPÍTULO 01 
DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
Art. 1º As atividades de extensão da Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) deverão 
compor um 10% da carga horária total do curso de Ciências Econômicas até 2020, de 
acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária. 
 
Art. 2º Toda atividade de extensão organizada no âmbito da Faculdade de Ciências 
Econômicas (FACE) deve ser aprovada pelo colegiado da Faculdade e pela congregação 
do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR), respectivamente. 
§ 1º Deverão ser encaminhados propostas de atividades de extensão, sempre com plano 
de trabalho, para um parecer prévio do Coordenador de Extensão/Estágio. 
§  2º  O  Coordenador  de  Extensão/Estágio  da  Faculdade  deverá  encaminhar  para  o 
colegiado da FACE seu parecer anexado à proposta de atividade de extensão para 
apreciação. 
 
Art. 3º Toda e qualquer alocação de carga horária para atividades em projetos de 
extensão ou atividades de estágio deverá ser apreciada pelo Colegiado da Faculdade e 
encaminhada para aprovação na Congregação do IEDAR; inclusive em projetos que já 
tenham sido aprovados por órgãos de fomento em nível regional, nacional ou 
internacional. 

 
Art. 4º As atividades de extensão devem ser coordenadas e desenvolvidas nos termos da 
Resolução n. 03/2014 do Consepe. 

 
Art. 5º Os coordenadores de cursos, programas ou projetos de extensão, devem entregar 
relatórios finais, e no caso de a vigência destas modalidades superar os 12 meses, entregar 
também relatórios anuais parciais, para apreciação pelo colegiado da Faculdade e  
aprovação pela congregação do IEDAR. 
Parágrafo único. Os relatórios parciais e finais serão enviados para os órgãos colegiados 
com parecer do Coordenador de Extensão/Estágio da FACE. 

 



Art. 6º As disciplinas de Vivência no Campo I, II e III, de caráter obrigatório no Projeto 
Pedagógico do Curso de Ciências Econômicas da Unifesspa, deverão ter suas atividades 
aprovadas semestralmente pelo colegiado da Faculdade.  
§ 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da FACE ficará responsável por elaborar o Plano 
de Atividades Semestral das disciplinas e apresentar para o colegiado da Faculdade. 
§ 2º O Coordenador de Extensão/Estágio é obrigado a comparecer às reuniões do NDE em 
que forem discutidas as atividades destas disciplinas. 

 
CAPÍTULO 02 
DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
Art. 7º A Coordenação de Extensão/Estágio é constituído por um docente da subunidade 
acadêmica nomeado pelo Colegiado da Faculdade de Ciências Econômicas por um 
mandato de 01 ano, podendo ser prorrogável por mais 1 ano.  
 
Art. 8º Compete ao Coordenador de Extensão/Estágio: 
§ 1- Emitir parecer referente aos projetos de extensão submetidos à Faculdade de 
Ciências Econômicas e das petições dos estudantes para homologação de carga horária 
de atividades de extensão ou susceptíveis de serem consideradas como de natureza 
extensiva; 
§ 2 Elaborar, em conjunto com os líderes dos projetos de extensão, o Relatório Anual de 
Extensão; 
§ 3 Acompanhar as Atividades de Extensão. 
 
Art. 9º O parecer e o projeto de extensão deverão ser apreciados pelo Colegiado da 
Faculdade e aprovados pela Congregação do Instituto. 
 
Art. 10º O parecer sobre o mérito do projeto de extensão, no caso de participação do 
Coordenador de Extensão/Estágio da FACE, deverá ser elaborado pelo Coordenador da 
Faculdade. 
 
Art. 11º A solicitação de homologação de projeto de extensão deverá ser encaminhada, 
sempre que possível, com:  
a) solicitação de homologação de projeto de extensão, onde se incluirá título do projeto, 
tempo de duração, indicando data de início e de término, e carga horária solicitada para 
alocar;  
b) documento informativo indicando as horas já atribuídas ao seu Plano individual de 
Trabalho ou equivalente com indicação do período de vigência  
c) o projeto, no modelo padronizado pela Unifesspa; ver anexo I. 
 
Art. 12º O proponente poderá solicitar apreciação de projeto de extensão com ou sem 
carga horária atribuída ao Plano Individual de Trabalho ou equivalente do(s) 
participante(s) do projeto.  
§1° Não haverá aprovação de projeto com data inicial de vigência retroativa.   
§ 2º É facultado ao servidor participante de projeto de extensão ter alocado até o total de 
20 (vinte) horas semanais no seu Plano Individual de Trabalho ou equivalente.  

 
Art.13º O  processo para atribuir a carga horária das Atividades de Extensão às atividades 
realizadas pelos estudantes obedecerá ao seguinte procedimento: 
a) preenchimento pelo aluno de requerimento dirigido à Coordenação de Extensão/Estágio, 
acompanhado dos documentos exigidos no § 3º deste artigo, de acordo com a atividade;  
b) análise pela Coordenação de Extensão/Estágio (e/ou Comissão de Avaliação e 
Supervisão, caso exista), do material recebido e sua pertinência, assim como emissão de 
parecer; 
c) apreciação pelo colegiado da Faculdade da solicitação e do parecer e aprovação pela 
Congregação do Instituto; 
d) atribuição da carga horária para a atividade, observados os limites previstos no § 3º 



deste artigo; 
e) Envio para Pró-reitoria de Ensino de Graduação e lançamento da carga horária 
validada no histórico escolar do discente pelo CRCA. 

 
§ 1º O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária será comunicado por escrito 
ao discente, pela Coordenação de Extensão/Estágio da FACE, que tomará ciência, podendo 
na ocasião ou, no máximo, nos três dias úteis seguintes, formular pedido de 
reconsideração. 
§ 2º A Coordenação de Extensão/Estágio da FACE poderá formular exigências para a 
atribuição de carga horária, como a apresentação de outros documentos, ou pedir 
esclarecimentos por escrito ao aluno, sempre que tiver dúvidas acerca da pertinência de 
uma atividade. 
§ 3º Será considerada a seguinte tabela como guia para exigir os documentos 
comprobatórios das atividades de extensão. Esta tabela será substituída pelo “Regimento” 
das atividades de ensino, pesquisa, estágio e extensão: 

 
Atividades de Extensão e Estágio e instrumentos para comprovação 

Atividade Horas/semana ou 
atividade 

Limite 
máximo de 

horas 

Instrumento 
para 

comprovação 

Valores 
alcançados 

pelo discente 

Vivências no campo 40 horas/Vivência 120 horas 
Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Estágio não obrigatório ou 
voluntário 

Até 30 horas/semana 
ou atividade Até 200 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Participação em programas 
ou projetos de extensão 

Até 20 horas/ 
semana Até 150 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Realização de cursos de 
extensão ou participação 
em oficinas. 

Carga horária do 
curso Até 150 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Participação, como 
voluntário, em atividades 
de caráter humanitário, 
social, meio ambiental, ou 
outras em áreas dispostas 
no art. 64 do regimento da 
graduação da 
UNIFESSPA. 

Carga horária da 
atividade Até 150 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação 

  

Publicações em periódicos 
científicos de extensão 

A1-A2:40 
horas/publicação 

Até 150 horas 

Primeira 
página do 
artigo, ou 

certificado de 
aprovação 

  
B1-B2:20 

horas/publicação   
B3-C 10 

horas/publicação   

Publicações em anais de 
evento de extensão 

Horas por 
publicação: 

Até 100 horas 

Primeira 
página do 
artigo, ou 

certificado de 
aprovação 

  
Internacional: 15 

horas   
Nacional: 10 horas   
Regional: 7 horas    

Local: 5 horas   



Apresentação de trabalho 
em congressos de extensão, 
seminários, simpósios, 
conferências, oficinas de 
trabalho e similares. 

5 horas/ 
apresentação Até 150 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação 

  
Organização de eventos 
acadêmicos, científicos e 
culturais de extensão e 
estágio. 

Carga horária do 
evento Até 140 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Participação como 
mediador ou debatedor em 
eventos acadêmicos e 
científicos de extensão 

3 horas/evento Até 100 horas 
Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Participação   como   
ouvinte em congressos, 
seminários, simpósios, 
conferências, oficinas de 
trabalho, reuniões de 
extensão (com declaração 
do(a) orientador(a) e 
similares). 

Carga horária do 
evento, ou 8 

horas/dia de evento 
Até 150 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação 

  
Participação em grupos ou 
atividades culturais ou 
grupos regionais 
reconhecidos pela 
UNIFESSPA 

Até 10 horas por 
atividade Até 50 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação 

  
Participação ou 
representação em 
atividades esportivas ou em 
competições internas da 
UNIFESSPA. 

Até 10 horas por 
atividade Até 100 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação 

  
Participação em Empresa 
Júnior, Incubadora 
Tecnológica e Laboratório 
de pesquisa 

Até 10 horas / 
semana Até 100 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Participação como membro 
efetivo da diretoria de 
Diretórios Acadêmicos, 
Centros Acadêmicos, 
Entidades de Classe 
(sindicatos e associações 
de classe), Conselhos e 
Colegiados internos à 
Instituição  

Até 10 horas / ano  Até 50 horas 
Declaração ou 
certificado de 
comprovação 

  
Doação voluntária de 
sangue ou indicação de 
doador 

0,5 hora / doação Até 10 horas 
Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

Engajamento como 
docente não remunerado 
em cursos preparatórios 
populares de reforço 
escolar 

1 horas / semana Até 30 horas  
Declaração ou 
certificado de 
comprovação 

  

Participação em eleições 
em mesa receptora 

Carga horária do 
TRE Até 30 horas 

Declaração ou 
certificado de 
comprovação  



(presidente, mesário ou 
secretário) 
Frequência e aprovação em 
cursos de língua 
estrangeira 

5 horas / semestre Até 50 horas 
Declaração ou 
certificado de 
comprovação   

 
 
CAPÍTULO 03 
DA REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 
Art. 14º De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado (PPC) em Ciências 
Econômicas, as atividades de estágio constituem-se como não obrigatórias para os 
discentes. 

 
Art. 15º O estágio supervisionado não obrigatório contará como atividade complementar. 
§ 1º O tempo máximo de estágio para fins de cômputo como atividade complementar é 
aquele estipulado na resolução da Faculdade de Ciências Econômicas para regulação das 
Atividades Complementares (ver tabela acima). 
§ 2º Serão considerados, para o cômputo de atividades complementares, estágios nos 
termos do Art. 12 e 13 da Resolução n. 16/2014 do Consepe. 
§ 3º O Coordenador de Extensão/Estágio dará parecer para deferir ou indeferir o cômputo 
do estágio como atividade complementar nos termos da resolução n. 16/2014 do Consepe. 
§ 4º O parecer do Coordenador de Extensão/Estágio deverá ser apreciado pelo colegiado 
da Faculdade e aprovado pela congregação do Instituto. 

 
CAPÍTULO 04 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 16º Cabe ao Coordenador de Extensão/Estágio colaborar para a promoção das 
atividades de estágio, assim como celebração de convênios de estágio com instituições e 
empresas da região.  
 
Art. 17º Cabe ao Coordenador de Extensão/Estágio informar à Pró-reitora de Extensão 
(Proex) dos projetos que estejam sendo realizados, sempre que requerido.   
 
Art. 18º Cabe ao Coordenador de Extensão/Estágio informar à Pró-reitora de Extensão 
(Proex) da realização das Vivências no Campo através da Coordenação de Estágio e 
Viagens de Campo. 
 
Art. 19º Cabe ao Coordenador de Extensão/Estágio e ao Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) da Faculdade estimular a criação do Programa de Extensão da Economia – PROEXE 
e seus projetos definidos no PPC do Curso de Ciências Econômicas. Parágrafo único. As 
atividades propostas pelo PROEXE serão desenvolvidas no âmbito da Coordenação de 
Extensão/Estágio da FACE. 

 
Art. 20º Os casos omissos por este Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado da 
Faculdade. 
 
 
 


