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APRESENTAÇÃO 

 

O ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito universitário, possuem natureza 
indissociável, entendendo-se que não há ensino sem pesquisa e extensão, assim como não há 
extensão sem ensino e pesquisa. 

O Centro Universitário Antonio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente - Toledo 
Prudente, compreende esta indissociabilidade ao reconhecer a extensão enquanto participante 
efetivo deste tripé, e sua existência integrada ao viver acadêmico dos seus alunos. 

A extensão possui natureza integradora, que visa à interação do conteúdo ensinado aos 
seus alunos mediante as aulas e, ainda, por intermédio da pesquisa, com a comunidade seja ela 
local, regional, nacional ou internacional. Esta interação ocorre ainda em uma via de mão dupla, 
em que a comunidade/sociedade, por sua vez, traz o conhecimento para a Toledo Prudente, 
permitindo ao aluno construir seu conhecimento não somente por meio das aulas e pesquisas 
realizadas no ambiente acadêmico, como também mediante a interação dialógica sociedade-
academia. 

O presente Regulamento constrói-se a partir destes pilares, buscando a todo momento a 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão dentro de um contexto de integração 
e interação, transformando o meio em que está inserida.  

No âmbito de sua atuação institucional, a Toledo Prudente concebe, seleciona, 
acompanha, avalia e divulga a extensão universitária mediante a Coordenadoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários – CEAC. A Coordenadoria é órgão que compõe o Centro de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão, que é, por sua vez, órgão suplementar subordinado à Pró 
Reitoria Acadêmica.  

Dessa forma, mediante este regulamento, a CEAC regula as atividades de extensão 
dividindo-as em Extensão e Assuntos Comunitários. A Extensão se subdivide em modalidades: 
Programas, Projetos e Atividades Acadêmicas de Extensão. Os Assuntos Comunitários se 
dividem em Programas e Projetos. 

Os Programas de Extensão são implementados segundo atribuição da CEAC e possuem 
caráter permanente, estando atrelados, ainda, às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Núcleo 
de Estudos e Pesquisas – NEPE da Toledo Prudente. São estes os Programas de Extensão na 
Toledo Prudente: 1) Programa de Políticas Públicas e Inclusão Social, 2) Programa de Relações 
Empresariais e Inclusão e Desenvolvimento Sustentável e 3) Programa de Questões Sócio 
Jurídicas e Direitos Humanos.  

Esta identificação entre as linhas de pesquisa científica e a adoção de programas de 
extensão construídos a partir dessas mesmas linhas, objetiva a construção de um modelo que 
garanta o vínculo entre ensino, pesquisa e extensão, porquanto mantém a relação intrínseca 
entre o que é produzido a título de pesquisa e as atividades extensionistas que contribuam, 
fomentem e concretizem o aprendizado adquirido mediante o diálogo deste conhecimento e a 
sociedade, transformando-a.  

Os Projetos de Extensão, por sua vez, devem atrelar-se a cada um dos programas de 
extensão e, assim, desenvolvidos dentro de uma coerência de propósitos que seja capaz de unir 
a extensão à pesquisa e ao ensino. Para isso, mecanismos foram criados para que esta interação 
e integração indissociável e transformadora aconteça mediante o estímulo e a exigência de 
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produção intelectual decorrente das ações extensionistas desenvolvidas nos Projetos de 
Extensão.  

As Atividades Acadêmicas de Extensão tem finalidade de divulgar conhecimentos e 
técnicas atualizadas em várias áreas do conhecimento, e se subdivide em: Cursos, Eventos e 
Prestação de Serviço.  

Os Assuntos Comunitários, de outro lado, são constituídos por Programas e Projetos. 
São dois os programas: Programa de Integração Institucional e Programa de Interação Social. 
Os Projetos, seguindo a mesma dinâmica dos Projetos de Extensão, deverão estar atrelados aos 
Programas.  

A integração dos Programas e Projetos, sejam eles de Extensão ou de Assuntos 
Comunitários, visam a produção de temas multidisciplinares que sejam desenvolvidos em 
conjunto, pensando, por exemplo, que determinada temática que envolva Inclusão e 
Desenvolvimento Sustentável, possa ser trabalhada mediante Projeto que envolva uma 
multiplicidade de áreas do conhecimento.  

Por intermédio do presente Regulamento estabelecem-se, ainda, as atribuições do 
Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários bem como as regras e diretrizes para o 
acompanhamento e gestão de todo o processo extensionista a fim de que sejam assegurados a 
qualidade e o resultado da extensão. 

Enfim, o presente Regulamento, buscou a unificação de diferentes instrumentos legais 
em vigência, mediante a simplificação e, ao mesmo tempo, a otimização dos conceitos e 
procedimentos atinentes a Extensão na Toledo Prudente, utilizando-se especialmente de 
procedimentos eletrônico-virtuais adotados pela Toledo Prudente. 

 

Luis Fernando Nogueira 

Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários 
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TÍTULO I  

DA EXTENSÃO E DOS ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  
 

CAPÍTULO I  
DO REGULAMENTO 

Art. 1º O presente Regulamento constitui-se no diploma legal que regula as condições da 
organização e do funcionamento da Coordenadoria de Extensão e Assuntos Comunitários – 

CEAC no Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, mantido 
pela Associação Educacional Toledo, doravante denominado Toledo Prudente.  

Parágrafo Único. A orientação e o desenvolvimento da Extensão e dos Assuntos Comunitários 
no Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, deverão estar em 
consonância com o disposto no Regimento Geral da IES.  

 

CAPÍTULO II 
DA DEFINIÇÃO  

Art. 2º A extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 
político caracterizado por ações que promovem a interação transformadora e recíproca entre a 
Toledo Prudente e a sociedade, seja ela local, regional, nacional ou internacional por meio de 
atividades permanentes ou temporárias, presenciais ou a distância. 

 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES  

Art. 3º São diretrizes básicas da Extensão e dos Assuntos Comunitários na Toledo Prudente: 

I - manutenção da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;  

II - produção e democratização do conhecimento científico e tecnológico com adequação aos 
eixos temáticos da linha de pesquisa da Toledo Prudente estruturados nos seguintes moldes: 

a) Tema Central: Relações Sociais e Ambientais para uma sociedade inclusiva; 

b) Linha: Direitos Humanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

c) Eixos Temáticos: Políticas Públicas e Inclusão Social; Relações Empresariais e Inclusão e 
Desenvolvimento Sustentável e; Questões sócio jurídicas e Direitos Humanos. 

II – promoção da interação dialógica entre a IES e outros setores da sociedade; 

III – busca e priorização da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

IV – priorização da formação acadêmica e profissional do estudante com o intuito de contribuir 
para o desenvolvimento da sociedade. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INTEGRAÇÃO INDISSOCIÁVEL ENTRE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 

Art. 4º A Extensão na Toledo Prudente deverá promover sua integração indissociável ao ensino 
e à pesquisa, seja no âmbito da graduação ou da pós-graduação, bem como, a integração entre 
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a teoria e prática na formação profissional e interação entre a comunidade acadêmica e a 
sociedade. 

Art. 5º A integração indissociável se dará, dentre outras maneiras, mediante: 

I – desenvolvimento de postura de investigação científica a respeito do objeto da extensão, 
viabilizando a elaboração de artigos científicos, além da oferta de palestras, cursos, 
treinamentos e outros eventos.  

II – desenvolvimento em conjunto com o Núcleo de Ensino e Pesquisa – NEPE, no âmbito de 
suas atribuições, com o intuito de tornar público os conhecimentos adquiridos em decorrência 
da pesquisa científica realizada;   

III – contribuição para a formação do aluno, cooperando com cada Curso de Graduação e da 
Pós-Graduação no ensino acadêmico mediante atividades específicas que complementem o 
conteúdo trabalhado em sala de aula. 

 
TÍTULO II  

DA EXTENSÃO 
 

CAPÍTULO I  

DAS MODALIDADES  

Art. 6º São modalidades da Extensão:  

I - os Programas de Extensão; 

II - os Projetos de Extensão; e  

III - as Atividades Acadêmicas de Extensão. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO  

Art. 7º Entende-se por Programa de Extensão o conjunto de ações que tenham caráter 
orgânico-institucional e permanente, com clareza de diretrizes e orientados a um objetivo 
comum que se articule com as ações de pesquisa e/ou de ensino estendendo o saber acadêmico 
à comunidade, aprendendo com ela e, a partir daí, seja capaz de produzir um novo saber, um 
novo conhecimento decorrente desta interação. 

Art. 8º Para os efeitos da extensão no âmbito da Toledo Prudente, ficam instituídos os seguintes 
Programas de Extensão:  

I – Programa de Políticas Públicas e Inclusão Social; 

II – Programa de Relações Empresariais e Inclusão e Desenvolvimento Sustentável; 

III – Programa de Questões Sócio Jurídicas e Direitos Humanos. 

 
 
 
Art. 9º Os Programas tem caráter geral e visam articular a formulação de propostas de Projetos 
e de Atividades Acadêmicas de Extensão mediante a promoção de ações que integrem a IES e 
a comunidade que tenham relação com o ensino e a pesquisa. 
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Parágrafo Único. Os Projetos e as Atividades Acadêmicas deverão ser propostos a partir dos 
Programas instituídos conforme a respectiva área de atividade a ser desenvolvida no Projeto ou 
na Atividade Acadêmica. 

 
CAPÍTULO III 

DOS PROJETOS DE EXTENSÃO  
 

SEÇÃO I  
DEFINIÇÃO 

Art. 10 Entendem-se por Projeto de Extensão as ações sistematizadas e contínuas, de caráter 
educativo, cultural, social, científico ou tecnológico, de curto a médio prazo, com o objetivo 
bem definido e voltado a questões básicas da sociedade brasileira. 

Parágrafo Único.  Os Projetos de Extensão deverão ser propostos a partir dos Programas de 

Extensão estabelecidos nos termos do Art. 8º deste regulamento. 

 

SEÇÃO II  
DO COORDENADOR DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

Art. 11 São requisitos mínimos para atuar como coordenador do projeto de extensão: 

I - possuir contrato de trabalho com a Associação Educacional Toledo, mantenedora da IES; 

II - titulação mínima de especialista, ou outra titulação acadêmica quando o projeto exigir; 

III - apresentar curriculum vitae atualizado, conforme plataforma Lattes/CNPQ; 

IV - Dispor de carga horária semanal compatível para o desenvolvimento de cada projeto de 
extensão sob sua responsabilidade.  

Art. 12 Constituem atribuições do coordenador de projetos de extensão: 

I - Selecionar os alunos que participarão dos projetos de extensão; 

II - Orientar os alunos nas distintas fases do projeto, zelando pela sua qualidade e despertando 
a consciência da importância do método científico; 

III - Controlar a frequência dos alunos, acompanhando o desenvolvimento de suas tarefas; 

IV - Elaborar Relatório Semestral e Final das atividades desenvolvidas no projeto; 

V - Comunicar imediatamente ao Coordenador da CEAC, sobre qualquer dificuldade referente 
ao projeto de extensão; 

VI - Manter permanente articulação com o Coordenador da CEAC; 

VII - Solicitar à CEAC, em tempo hábil, a suspensão da participação do aluno no programa nos 
casos de licenças ou outros motivos devidamente justificados, devendo a citada solicitação 
conter a ciência do aluno; 

VIII - Solicitar à CEAC, o imediato cancelamento da participação do aluno extensionista no 
projeto, nos casos em que o mesmo apresente desempenho insuficiente, desistência do curso ou 
do projeto, trancamento de matrícula, conclusão de curso de graduação ou de pós-graduação ou 
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outros motivos devidamente justificados, devendo a citada solicitação, em quaisquer dos casos, 
conter a ciência do aluno ou documentação comprovando o fato alegado; 

IX – Publicar anualmente, em conjunto com os extensionistas, duas produções intelectuais 
demonstrando os resultados decorrentes do projeto, constando os nomes dos envolvidos no 
trabalho, bem como a Toledo Prudente como fomentadora da produção intelectual; 

X - Autorizar aluno, professor, profissionais e técnicos externos a participarem do projeto de 
extensão, mediante anuência do Coordenador da CEAC e nos termos dos procedimentos 
estabelecidos; 

XI - Requerer, através de formulários próprios, sua substituição como coordenador do projeto 
de extensão, com antecedência de trinta dias; 

Art. 13 Os coordenadores de projeto de extensão serão indicados na Proposta de Projeto de 
Extensão e aprovados pela Comissão de Avaliação.  

§1º Em caso de desligamento do coordenador, caberá ao Coordenador de Extensão e Assuntos 
Comunitários decidir quanto à continuidade ou não das atividades do projeto.  

§ 2º Em caso de prosseguimento dos trabalhos, será designado um novo coordenador, observado 
seu perfil e a afinidade com o tema desenvolvido.  

§ 3º Qualquer que seja a solução adotada, a mesma deverá ser referendada pelo Coordenador 
do Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - CPPE.  

 
SEÇÃO III  

DOS EXTENSIONISTAS 

Art. 14 Os alunos da Toledo Prudente poderão se candidatar, mediante inscrição na página da 
internet destinada a Coordenadoria de Extensão e Assuntos Comunitários no site da Toledo 
Prudente, às vagas de extensionista disponibilizadas no edital de seleção. 

§1º O Coordenador do projeto de extensão procederá a seleção dos extensionistas e poderá 
contar com o apoio operacional da secretaria do NEPE (Núcleo de Estudos e Pesquisa). 

§2º Os extensionistas poderão ser bolsistas ou voluntários e o respectivo número de vagas 
oferecido, bem como suas respectivas atribuições, serão especificados, em cada caso, por edital. 

§3º Os extensionistas que sejam bolsistas ou voluntários, nos termos do art. 12, IX deste 
Regulamento, deverão elaborar produções intelectuais, bem como realizar apresentações orais 
internas ou externas, com o respectivo coordenador do projeto de extensão, ou sob a orientação 
deste, a despeito dos resultados obtidos no referido projeto.  

§4º O aluno selecionado poderá cumular a bolsa de extensão nos termos da respectiva Circular 
da Reitoria que dispõe sobre as Diretrizes para concessão e lançamento de bolsas e de 
descontos. 
§5º O acúmulo de bolsas, quando possível, deverá respeitar ainda os limites máximos de carga 
horária definidos em lei.  
 
 
Art. 15 O serviço voluntário, nos termos da Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, é definido 
como a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. 
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§1º O serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem percebimento de 
contraprestação financeira ou qualquer tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego, 
nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim. 

§2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a 
mantenedora da Toledo Prudente, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o 
objeto e as condições de seu exercício. 

SEÇÃO IV  

DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

Art. 16 Os Projetos de Extensão serão propostos mediante preenchimento de formulário 
eletrônico próprio e disponível no site da Toledo Prudente, na página destinada à CEAC.  

Art. 17 Podem propor Projetos de Extensão os Coordenadores de Curso, os Coordenadores de 
Área e os Docentes.  

 

SEÇÃO V  
DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

Art. 18 A seleção dos Projetos de Extensão será realizada por uma Comissão de Avaliação e 
será composta pelo: 

I – Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários; 
II – Coordenador de curso de graduação da IES ao qual o projeto esteja relacionado; 
III – Coordenador do CPPE. 

Parágrafo Único. Em razão de especificidades técnicas, a Comissão de Avaliação poderá 
valer-se da consulta de Comissão Técnica especialmente constituída pela Coordenação de 
Extensão e Assuntos Comunitários para esta finalidade. 

Art. 19 Para a seleção da proposta, a Comissão de Avaliação levará em consideração em sua 
avaliação, pelo menos: 

I - afinidade com o tema proposto;  
II - adequação às necessidades da comunidade acadêmica e comunidade externa; 
III - clareza e relevância dos objetivos e metas propostas; 
IV - contribuição à expansão do conhecimento;  
V - articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
VI - originalidade e relevância; 
VII - parcerias com outras instituições, governamentais ou privadas; 
VIII - viabilidade do cronograma de trabalho; 
IX – viabilidade financeira. 
 
Parágrafo Único. Serão priorizados os Projetos de Extensão com proposta multidisciplinar e 
autossustentáveis financeiramente.  

Art. 20 Uma vez aprovado, o resultado será divulgado por edital devidamente publicado na 
página da internet reservada à CEAC no site da Toledo Prudente. 

CAPÍTULO IV 
DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DE EXTENSÃO  

 
SEÇÃO I  
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DEFINIÇÃO E MODALIDADES 

Art. 21 As Atividades Acadêmicas de Extensão constituem o conjunto articulado de ações 
pedagógicas, de caráter teórico ou prático, na modalidade presencial ou a distância, planejadas 
e organizadas de modo sistemático, com finalidade de divulgar conhecimentos e técnicas 
atualizadas em várias áreas do conhecimento. 

Art. 22 São modalidades das Atividades Acadêmicas de Extensão:  

I - Curso;  

II - Evento; e  

III - Prestação de Serviço. 

Parágrafo Único. As modalidades de Atividades Acadêmicas de Extensão, descritas no caput 
deste artigo, obedecerão hipóteses de enquadramento segundo definições contidas no ANEXO 
I deste Regulamento.  

 

SEÇÃO II  

DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE EXTENSÃO 

Art. 23 As Atividades Acadêmicas de Extensão serão propostas mediante preenchimento em 
formulário eletrônico próprio e disponível no site da Toledo Prudente, na página destinada à 
CEAC. 

Art. 24 A seleção da respectiva modalidade de Atividade Acadêmica de Extensão será feita pela 
Coordenação de Extensão e Assuntos Comunitários, que levará em conta para decisão: 

I - critério técnico-científico; 

II - viabilidade financeira;  

III - análise do currículo do proponente e  

IV - afinidade do tema proposto às necessidades das comunidades interna ou externa. 

Art. 25 Uma vez aprovado, o resultado será divulgado por edital devidamente publicado na 
página da internet reservada à CEAC no site da Toledo Prudente. 

 

TÍTULO III  
DOS ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 
CAPÍTULO I  

DA DEFINIÇÃO   

Art. 26 Os Assuntos Comunitários são definidos como atividades que visam ampliar e 
promover a interação de alunos, egressos, professores, funcionários, familiares e organizações 
externas, por meio de atividades organizadas, promovendo um clima de harmonia e bem-estar, 
visando atender às aspirações de caráter social das comunidades interna e externa. 

Parágrafo Único. Os Assuntos Comunitários não se confundem com as modalidades de 
Extensão porquanto não possuem caráter acadêmico-pedagógico, mas visam a integração e 
interação da Toledo Prudente e da comunidade interna e externa. 
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CAPÍTULO II  

DAS MODALIDADES  

Art. 27 No âmbito da Toledo Prudente, ficam instituídos os seguintes Programas de Assuntos 

Comunitários:  

I – Programa de integração institucional se concretiza mediante a disponibilização de algum 
patrimônio e/ou espaço físico da IES para uma ação de alcance social desenvolvida por outras 
Organizações/Empresas. 

II – Programa de interação social que se concretizam mediante atividades não acadêmicas, 
voluntárias ou não, direcionadas à comunidade com o intuito de promover a interação entre 
pessoas.  

Art. 28 Os Programas tem caráter geral e visam articular a formulação de propostas de Projetos 
mediante a promoção de ações que integrem a IES e a comunidade que tenham relação com o 
ensino e a pesquisa. 

§1º Os projetos de Assuntos Comunitários deverão ser propostos a partir dos Programas 
instituídos. 

§2º Os projetos de Assuntos Comunitários serão propostos mediante preenchimento em 
formulário eletrônico próprio e disponível no site da Toledo Prudente, na página destinada à 
CEAC.  

§3º Podem propor projetos de Assuntos Comunitários, os Coordenadores de Curso, os 
Coordenadores de Área e os Docentes, neste último caso, desde que mantenham vínculo 
empregatício, de no mínimo, um ano, com a Toledo Prudente. 

CAPÍTULO III 
DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  

Art. 29 A seleção dos Projetos de Assuntos Comunitários será realizada pelo Coordenador de 
Extensão e Assuntos Comunitários e pelo Coordenador do CPPE que levarão em consideração 
em sua avaliação, pelo menos: 

I - adequação às necessidades da comunidade; 
II - clareza e relevância dos objetivos e metas propostas; 
III - ampliação ou promoção da interação de alunos, egressos, professores, funcionários, 
familiares e organizações externas;  
IV – promoção de clima de harmonia e bem-estar, visando atender às aspirações de caráter 
social das comunidades interna e externa; 
V - originalidade e relevância; 
VI - parcerias com outras instituições, governamentais ou privadas; 
VII - viabilidade financeira. 

Art. 30 Uma vez aprovado, o resultado será divulgado por edital devidamente publicado na 
página da internet reservada à CEAC no site da Toledo Prudente. 

 

TÍTULO IV  
DA GESTÃO DA EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

CAPÍTULO I  

DA COORDENADORIA DA EXTENSÃO E DOS ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
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SEÇÃO I  
DO ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E FINALIDADE 

Art. 31 A Coordenadoria de Extensão e Assuntos Comunitários – CEAC, faz parte da estrutura 
organizacional do Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - CPPE, nos termos do seu 
Regimento Interno, bem como nos termos do Regimento Geral da Toledo Prudente. 

Art. 32 A CEAC tem por finalidade: 

I – Planejar estrategicamente o desenvolvimento das atividades de Extensão e Assuntos 
Comunitários da Toledo Prudente; 

II – Selecionar as atividades de Extensão e Assuntos Comunitários na Toledo Prudente;   

III – Gerir a execução das atividades de Extensão e Assuntos Comunitários na IES; 

IV – Avaliar a viabilidade e a continuidade de atividades de Extensão e Assuntos Comunitários 
na IES;  

V – Garantir a produção intelectual oriunda das atividades de Extensão realizadas na IES; 

VI – Divulgar as atividades de Extensão desenvolvidas na IES. 

 
SEÇÃO II 

DO COORDENADOR DA EXTENSÃO E DOS ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  

Art. 33 A Coordenadoria da Extensão e dos Assuntos Comunitários funcionará sob a 
responsabilidade de um Coordenador devidamente contratado pela entidade mantenedora. 

Art. 34 Compete ao Coordenador da CEAC, dentre outras atribuições: 

I - Detectar as demandas relacionadas à Extensão e Assuntos Comunitários e encaminhar ao 
Coordenador do CPPE plano de trabalho anual;  

II - Elaborar e orientar a elaboração das propostas de Projetos de Extensão e de Atividades 
Acadêmicas de Extensão; 

III - Avaliar e encaminhar propostas de Projetos de Extensão e Assuntos Comunitários 
recebidas ao Coordenador do CPPE; 

IV - Captar recursos junto a órgãos governamentais e não governamentais para a execução das 
atividades propostas; 

V - Coordenar o processo de inscrição e divulgação das atividades de extensão universitária no 
âmbito da Toledo Prudente; 

VI -  Selecionar novo Coordenador de Projeto nos termos do art. 13 deste regulamento;  

VII - Gerir eventuais conflitos entre os participantes das atividades de Extensão e Assuntos 
Comunitários; 

VIII - Avaliar periodicamente os programas e projetos de extensão em andamento, 
encaminhando os resultados para o Coordenador do CPPE;  

IX - Decidir quanto à continuidade ou não das atividades desenvolvidas em caso de 
desligamento do coordenador de Projeto de Extensão; 

X - Elaborar relatório anual de avaliação das atividades de Extensão e Assuntos Comunitários 
desenvolvidos; 



 

12 
 

XI - Promover, organizar e documentar a divulgação da produção oriunda das atividades de 
Extensão e Assuntos Comunitários, zelando sempre por sua qualidade; 

XII - Organizar encontros de extensão universitária, anualmente, bem como outros eventos 
destinados à divulgação dos resultados das atividades de extensão universitária desenvolvidas, 
documentá-los e torna-los públicos; 

XIII - Representar a Toledo Prudente em eventos relacionados à extensão e assuntos 
comunitários; 

XIV – Integrar órgãos colegiados da Toledo Prudente, nos termos do seu Regimento Geral. 

 

CAPÍTULO II  

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E ASSUNTOS 

COMUNITÁRIOS 

Art. 35 Todas as atividades que envolvam a Extensão e os Assuntos Comunitários deverão ser 
monitoradas e avaliadas com o intuito de aferir a qualidade, conveniência e oportunidade para 
sua realização, bem como, garantir a satisfação e fidelização dos seus usuários. 

§1º O monitoramento das atividades de Extensão e Assuntos Comunitários deve ser realizado 
de forma constante e ao longo da execução das atividades propostas.  

§2º A avaliação será realizada durante e após a finalização das respectivas atividades de 
Extensão e Assuntos Comunitários, levando em consideração critérios de eficiência, eficácia e 
efetividade. 

Art. 36 Com vistas ao monitoramento das atividades decorrentes dos Projetos de Extensão e de 
Assuntos Comunitários, o coordenador dos projetos deverá, preencher relatório virtual em 
formulário eletrônico próprio e disponível no site da Toledo Prudente.  

§1º Uma vez preenchido e enviado o relatório no site, caberá ao Coordenador de Extensão e 
Assuntos Comunitários a avaliação do mesmo, e se necessário, o pedido de maiores 
esclarecimentos ou observações. 

§2º O aceite ou recusa do relatório, bem como eventuais observações, deverão ser feitos 
eletronicamente na página da Toledo.  

§3º O Coordenador de extensão e Assuntos Comunitários poderá, a qualquer momento, opinar 
à Coordenação do CPPE sobre a continuidade ou não de determinado Projeto de Extensão 
quando entenda que o mesmo não se encontra devidamente adequado aos objetivos propostos.  

§4º Uma vez encerrado o Projeto de Extensão, deverá o coordenador do projeto, realizar 
relatório final a ser entregue a CEAC contendo as informações sobre as atividades 
desenvolvidas, a participação dos alunos extensionistas, bem como o número de atendimentos 
realizados, quando for o caso.  

Art. 37 Os usuários do Projeto de Extensão e Assuntos Comunitários também deverão avaliar 
as atividades desenvolvidas pelos extensionistas e pelo Coordenador do Projeto, cabendo a este 
a aplicação da respectiva avaliação e a consequente prestação de contas ao Coordenador de 
Extensão e Assuntos Comunitários.  
Art. 38 Os extensionistas deverão avaliar o Projeto, suas próprias atividades e as do respectivo 
Coordenador do Projeto de Extensão ou de Assuntos Comunitários mediante preenchimento de 
relatório simplificado disponível no site da Toledo Prudente. 
Art. 39 As Atividades Acadêmicas de Extensão, aludidas nos termos do art. 22, deverão ser 
avaliadas nos seguintes termos: 
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I – Os Cursos e os Eventos serão avaliados pelos seus participantes mediante formulário, na 
página da CEAC no site da Toledo Prudente, em momento prévio à emissão do certificado 
online de participação/conclusão.  

II – A avaliação da Prestação de Serviço será realizada pelo organizador da referida atividade 
mediante relatório sobre o resumo das atividades desenvolvidas, o qual deverá ainda, viabilizar 
questionário impresso, ou por outro meio, que será oferecido para preenchimento por parte do 
participante/usuário das atividades de serviços prestadas. 

Art. 40 Ao final de cada ano letivo, o Coordenador da CEAC, deverá elaborar relatório que 
conterá todas as atividades de extensão e assuntos comunitários desenvolvidos naquele ano. 
 

SEÇÃO II  
DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  

Art. 41 Os dados contidos nos relatórios serão transformados em indicadores e deverão ser 
divulgados institucionalmente na Toledo Prudente, com o objetivo de trazer publicidade e 
transparência. 

CAPÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 42 Os casos omissos serão resolvidos pelo CEAC e suas deliberações encaminhadas à 
Coordenação do CPPE que poderá vetá-la em parte ou no todo. 

Art. 43 O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE  

 

 

Presidente Prudente, 28 de junho de 2017. 

 

 

 

 

ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO 
PRÓ REITORA ACADÊMICA 
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ANEXO I - GLOSSÁRIO 

CURSO:   

É o conjunto de ações de média e longa duração que tenham caráter continuado e detalhamento de 
assunto determinado ou conjunto de temas com o foco de “treinar” ou “ensinar fazer” 

Formação Continuada 

É conjunto de ações, com caráter continuado, que possuam carga horária entre 40 e 359 horas e visam 
ao aperfeiçoamento, à atualização, à capacitação, ao treinamento, ou à produção de 
conhecimentos numa determinada área de estudos profissionais.  

OBSERVAÇÃO: Os Cursos de Formação Continuada que se relacionem especificamente à 
Capacitação e Treinamento Profissional deverão ter carga horária mínima de 40 horas. 

Minicursos 

São atividades acadêmicas de extensão cuja ação pedagógica tenha cunho teórico e ou prático e que 
visem ao aperfeiçoamento e à atualização de determinada área de estudo. Terão carga horária entre 
4 e 39 horas. 

 

EVENTO: 

É o conjunto de ações de curta duração, sem caráter continuado, que implicam na apresentação e 
exibição pública e livre, com clientela específica, do conhecimento ou produto acadêmico e cultural. 

Eventos acadêmicos 

Colóquio  Quando o evento desenvolve uma palestra entre duas pessoas ou mais. 

Conferência  
 

Trata-se de uma preleção pública sobre determinado assunto técnico, artístico, 
científico ou literário. O conferencista expõe um tema previamente escolhido por 
um tempo determinado, e em seguida responde às perguntas formuladas por escrito 
pelo auditório e dirigidas à mesa. 

Congresso  
 

Pode ser definido como uma reunião promovida por entidades associativas, visando 
ao debate de assuntos que interessem a um determinado segmento. É dividido em 
várias atividades, tais como mesas-redondas, conferências, simpósios, palestras, 
comissões, painéis, cursos, entre outras. Os congressos podem ser regionais, 
nacionais e internacionais. É um produto bastante abrangente, porém não muito 
focado. É interessante para contatos e para se manter informado sobre o que está 
acontecendo no setor que ele representa. 

Convenção  
 

É promovida por entidades empresariais ou políticas. Em todas as convenções, 
busca-se a integração das pessoas pertencentes a uma determinada organização, 
submetendo-se a certos estímulos coletivos para que possam agir em defesa dos 
interesses da instituição promotora. Há uma exposição maior de assuntos por várias 
pessoas com a presença de um coordenador. A dinâmica é escolhida pelo 
organizador quando a duração é de vários dias. Como as convenções são reuniões 
fechadas, que têm por objetivo alguma conclusão, as informações são muito 
específicas e direcionadas ao grupo que participa do evento. 
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Ciclo de 
Palestras 

Série de palestras pronunciadas por professores ou especialistas, todas abordam a 
mesma área de interesse, mas sobre assuntos diferentes 

Debate  

 

É a discussão entre duas ou mais pessoas de opiniões divergentes sobre 
determinados aspectos de um mesmo tema ou assuntos em evidência. Exige a 
presença de mediador, que estabelece regras como o tempo de exposição do 
orador. O público pode ou não 
participar e, muitas vezes, o debate pode ser transmitido em veículos de 
comunicação como acontece com os debates políticos. 

Fórum  
 

Tipo de reunião menos técnica cujo objetivo é conseguir a efetiva participação de 
um público numeroso, que deve ser motivado.  

Jornada  
 

Reunião de determinados grupos de profissionais realizada periodicamente, com o 
objetivo de discussão em congressos. São pequenos congressos, diferindo destes 
por se tratar de reuniões de grupos de determinada região em épocas 
propositadamente não coincidentes. 

Mesa-
redonda 

É preparada e conduzida por um coordenador, que pode ser denominado presidente 
e funciona como elemento moderador, orientando a discussão para que ela se 
mantenha em torno do tema principal. Os participantes geralmente são especialistas 
que apresentam seus pontos de vista sobre o tema, com tempo-limite para a 
exposição. Após as exposições, os participantes são levados a debater entre si os 
vários pontos de suas teses, podendo haver a participação dos presentes na forma 
de perguntas. O êxito da mesa-redonda depende do coordenador, que tem a missão 
de conduzir os trabalhos de forma a atingir os objetivos. 

Oficina 
É semelhante ao workshop. Contudo, a oficina é mais utilizada na área educacional 
e o workshop, na área comercial/empresarial. Pode ser parte integrante da 
programação de eventos de maior porte. 

Painel  

Especialistas apresentam diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo tema 
debatido em plenário. O tempo de cada expositor costuma 
ser estabelecido previamente. O público não tem direito de formular perguntas à 
mesa. 

Palestra  
 

Conferência breve, sobre assunto determinado, destinada ao desenvolvimento das 
aptidões e habilidades em que os participantes são apenas espectadores. 

Seminário  
 

Consiste em uma exposição oral para participantes que possuam algum 
conhecimento prévio do assunto a ser debatido. A dinâmica do seminário divide-se 
em três momentos: a fase de exposição, a de discussão e a de conclusão. Trata-se 
de um produto informativo mais focado, porém parcial. A informação tem 
normalmente uma única fonte - o orador ou expositor - e, por consequência, pode 
apresentar certo viés. 

Simpósio 

Reunião para a discussão de um determinado tema (uma nova técnica, por 
exemplo). Aqui não são apresentadas as conclusões de uma pesquisa, mas sim 
impressões sobre um determinado assunto que é colocado em debate. Vários 
oradores debatem o tema na mesa, muitas vezes com a participação do auditório. A 
diferença fundamental entre o simpósio e a mesa-redonda é que no simpósio os 
expositores não debatem entre si os temas apresentados. 

Workshop  
 

Tem o caráter de treinamento. Seu objetivo consiste em aprofundar a discussão 
sobre temas específicos e, para isso, apresenta casos práticos. O público participa 
intensamente. Objetiva-se detalhar, aprofundar um determinado assunto de maneira 
mais prática. Normalmente possui um moderador e um ou dois expositores. A 
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dinâmica da sessão divide-se em três momentos: exposição, discussão em grupos 
ou equipe e conclusão. 

Eventos culturais 

Concerto, 
Espetáculo, 

Festival 
Coral, 

Recital Show, 
Exibição 
Pública 

Atividade musical/cênica/artística desenvolvida ou apresentada em caráter não 
contínuo para público certo visando o seu entretenimento.  

Exposição 

Atividade fixa que objetiva divulgar publicamente produtos, objetos, fotografias, 
documentos, etc. Em caso de exposições de grande porte, com diversos expositores, 
pode haver stands para que cada um tenha o seu espaço reservado. Esses stands 
podem ter tamanhos diferenciados de acordo com determinação prévia dos 
organizadores.  

Feira 
Exibição pública com o objetivo de venda direta ou indireta, constituída de vários 
stands, montados em espaços especiais, onde são expostos produtos e serviços. 

Mostra É uma exposição itinerante. 
Lançamento 

de 
Publicações e 

produtos. 

Produtos ou obras literárias novas, ou ainda que já lançadas em outros lugares, ainda 
não tenham sido lançadas na IES. 

 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
Expressam-se por meio de atividades, eventuais ou permanentes, que transferem à comunidade o 
conhecimento gerado pela IES, sejam por seus docentes, discentes ou funcionários. Essas atividades 
podem ser caracterizadas como estágio extensionista, definido nos termos da Lei nº. 11.788/2008. 
Laudos, Assistência jurídica e judicial, Atendimento ao público em espaço de cultura, ciência e 
tecnologia; Pareceres; Consultorias 

 

 

 

 


