
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

RESOLUÇÃO CEPEC UFCAT N.º 006/2022

Dispõe  sobre  o  Regulamento  Geral  das
Ações  de  Extensão  e  Cultura  na
Universidade  Federal  de  Catalão  –
UFCAT

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO  E  CULTURA  DA
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  CATALÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
considerando a Política Nacional de Extensão Universitária e a Resolução CNE/CES n.º 7, de
18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior
Brasileira, reunido em sessão plenária realizada dia 29 de junho de 2022 e tendo em vista o
que consta do Processo Eletrônico n.º 23070.029410/2022-28,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer conceitos e diretrizes das ações de Extensão e Cultura da Universidade
Federal de Catalão (UFCAT).

CAPÍTULO I

Conceitos e Objetivos da Extensão

Art. 2º A extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, é considerada um processo inter e transdisciplinar,  educativo,
cultural,  científico,  tecnológico,  social  e  político  que promove a interação  transformadora
entre a Universidade e outros setores da sociedade.

§1º A  Extensão  Universitária  é  parte  integrante  da  formação  dos  estudantes  de
graduação, pós-graduação e deve propiciar espaços que estimulem a integração entre diversas
áreas do conhecimento para a promoção de ações educativas e transformadoras.

§2º  Compreende-se  que  todas  as  ações  extensionistas  sejam atividades  culturais  e
práticas  sociais  que  engendram saberes  produzidos  pelas  trocas  entre  a  universidade  e  a
comunidade externa. Excepcionalmente as ações culturais circunscritas ao campo das artes
poderão ser direcionadas exclusivamente à comunidade interna à UFCAT.



§3º Comunidade interna à universidade é constituída por estudantes de graduação e
pós-graduação,  professores  e  servidores  técnicos.  Comunidade  externa  à  universidade  é
constituída pelos participantes da sociedade que não possuem vínculo direto com instituições
de ensino superior.

Art. 3º As ações de extensão universitária são orientadas pelas seguintes diretrizes: interação
dialógica,  inter  e  transdisciplinaridade,  interprofissionalidade,  indissociabilidade  ensino-
pesquisa-extensão e impacto na formação do/a estudante para a transformação da sociedade.

Art. 4º A Extensão Universitária da UFCAT tem como objetivos:

I  –  Promover  a  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão  nas  ações
realizadas.

II  –  Contribuir  para  a  formação  dos/as  estudantes  de  graduação  e  pós-graduação,
articulando  processos  científicos,  tecnológicos  e  culturais  para  o  exercício  de  práticas  de
cidadania.

III  –  Possibilitar  a  ampliação  dos  processos  de  ensino-aprendizagem,  com  trocas
recíprocas  de  conhecimentos  entre  estudantes,  professores,  técnicos  administrativos  e  a
sociedade.

IV – Desenvolver programas de extensão voltados para os interesses e necessidades da
sociedade, em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que possibilitem a troca de saberes
sistematizados, acadêmicos e populares.

V – Produzir  conhecimentos decorrentes  da aproximação com a realidade regional
como processo contínuo de reflexão e reformulação das ações extensionistas.

VI – Possibilitar processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos,
permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico, cultural e social
do país.

VII  –  Contribuir  de  forma  institucional  com  a  inserção  curricular  da  extensão
universitária nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

CAPÍTULO II

Conceitos e Objetivos da Cultura no Âmbito da Extensão Universitária

Art 5º Para os efeitos  deste  documento,  culturas  são conjuntos  complexos materiais  e/ou
imateriais de itens, manifestações e/ou linguagens que caracterizam o modo de vida de um
país, de uma região ou de um grupo de pessoas que compartilham identidades, referências
e/ou condições comuns a elas.

I – Nenhum projeto ou programa cultural será obrigado a comprovar a autenticidade
das identidades, referências ou condições das expressões culturais que articulam.

II  –  Nenhum  projeto  ou  programa  cultural  será  reprovado  por  expressar  itens,
manifestações  ou  linguagens  de  qualquer  cultura,  desde  que  observados  os  princípios
constantes nos artigos 8º e 9º desta resolução.

Art.  6º A  cultura  na  universidade  é  compreendida  em  sua  diversidade  de  formas,
singularidades e pluralidades das identidades, valorizando o patrimônio material e imaterial, e



a construção da cidadania.

Art. 7º A cultura na universidade fundamenta-se:

I – Na sua criação, produção e difusão, associada ao caráter formativo e de mediação;

II – Na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

III – Na sua preservação e valorização, respeitando a diversidade;

IV – Na pluralidade de manifestações das comunidades internas e externas à UFCAT;

V  –  No  compromisso  pela  viabilização  de  espaço  físico  e  dos  equipamentos
necessários para a realização das atividades culturais;

VI – Na democratização do acesso aos bens culturais com atividades gratuitas ou a
preços acessíveis, ampliando o intercâmbio e a interação entre a UFCAT e outros setores da
sociedade;

VII  –  Na  valorização  da  diversidade  presente  na  Universidade  e  na  comunidade
regional;

VIII – Na inserção, junto à comunidade, dos saberes produzidos através das diversas
linguagens artísticas;

IX – Na proposição de diretrizes para o desenvolvimento da Cultura Regional, nas
diferentes formas de manifestação da arte.

Art.  8º Ações  de extensão e  cultura  que envolverem articulações  com grupos políticos  e
religiosos devem explicitar na proposta seu interesse genuinamente público e democrático.

Art. 9º Em observância aos princípios do pluralismo político, do respeito à diversidade e da
impessoalidade no serviço público,  estão vedadas  a proposição e a execução de ações de
extensão e cultura que:

I – Chancelem práticas de preconceitos étnico-raciais, de sexo, gênero, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

II – Tenham como objetivo:

a) o exercício de campanha política eleitoral;

b) o proselitismo religioso;

c) o negacionismo científico;

d) a intimidação, a humilhação e a violência;

e) a propagação de notícias falsas e desinformação.

CAPÍTULO III

Modalidades de Ações de Extensão 

Art. 10. As ações de extensão e/ou cultura são classificadas em:

I – Programa: conjunto de,  no mínimo,  três ações  de extensão que se articulam e
apresentam caráter orgânico-institucional com objetivos comuns. As ações são desenvolvidas
de forma processual e contínua no período de 03 (três) a 10 (dez) anos.



II – Projeto: ação continuada de natureza educativa, científica, social, cultural, política
e/ou tecnológica com objetivos e prazos específicos,  de no mínimo um ano e no máximo
cinco anos.

III – Curso: atividade teórica ou teórico-prática para capacitação, aperfeiçoamento ou
atualização realizada na modalidade presencial ou a distância com a duração mínima de 08
(oito) horas.

IV – Evento: ação que objetiva organizar, promover e partilhar atividades científicas,
artísticas, culturais, esportivas ou tecnológicas desenvolvidas na Universidade.

V – Prestação de serviço: atividade técnica,  permanente ou eventual,  ofertada pela
comunidade  universitária  por  meio  de  assessorias,  consultorias,  perícias,  análises
laboratoriais,  dentre  outras,  com  finalidade  educacional,  artística,  cultural,  esportiva,
tecnológica ou de inovação.

CAPÍTULO IV

A Coordenação da Ação de Extensão

Art. 11 Cada ação de extensão e/ou cultura terá apenas um(a) proponente, servidor(a) ativo(a)
em exercício na UFCAT, denominado(a) coordenador(a), responsável por:

I – Cadastrar as ações no SIGAA-Extensão;

II – Executar as atividades planejadas;

III – Fazer relatórios parciais ou finais regularmente no SIGAA-Extensão;

IV – Transferir a coordenação da ação de extensão e/ou cultura a outro(a) servidor(a)
via SIGAA-Extensão, se necessário;

V – Indicar estratégias para socialização dos resultados da ação.

Parágrafo  único. O(A)  coordenador(a)  da  ação  poderá  cadastrar  um(a)  vice-
coordenador(a) na equipe executora pertencente à comunidade interna ou externa.

CAPÍTULO V

Estruturas e Competências

Art.  12 A  extensão  e  cultura  na  UFCAT  será  de  competência  da  PROEC/UFCAT,
representada  pelo(a)  seu  respectivo(a)  Pró-Reitor(a)  e  suplente,  os  quais  deverão  ser
servidores(as) ativos(as) em exercício na UFCAT.

Art. 13 A PROEC/UFCAT terá um(a) Diretor(a) de Extensão e um(a) Diretor(a) de Cultura
que deverão ser servidores(as) ativos(as) em exercício na UFCAT.

Art.  14 Cada  Unidade  Acadêmica  da  UFCAT terá  uma Coordenação  das  Atividades  de
Extensão e Cultura (CAEC), sendo o conselho diretor responsável pela designação, por meio
de portaria dos seus membros titulares e suplentes.



Art. 15 Os Órgãos Suplementares e Administrativos terão uma CAEC com titular e suplente,
sendo a Reitoria responsável pelas designações e portarias desses membros.

Art. 16 A Unidade Acadêmica e a Reitoria deverão encaminhar a portaria de nomeação do
coordenador e suplente da CAEC à PROEC/UFCAT.

Parágrafo único. As atribuições dos coordenadores de CAEC serão designadas pela
PROEC/UFCAT.

Art.  17 Comporão  a  Câmara  de  Extensão  e  Cultura  (CEC)  da  PROEC/UFCAT:  os
representantes  de  CAEC  das  Unidades  e  Órgãos  Suplementares  e  Administrativos,
representantes  docentes,  técnico-administrativos  e  estudantis,  conforme  estabelecido  na
Resolução CONSEPEC, os Diretores(as) de Extensão e de Cultura e o(a) Pró-Reitor(a).

§1º Os  representantes  docentes,  técnico-administrativos  e  estudantis,  e  seus
respectivos suplentes serão escolhidos por meio de edital publicado pela Reitoria.

§2º As atribuições da CEC serão designadas pela PROEC/UFCAT.

§3º Os  representantes  das  unidades,  dos  Órgãos  Suplementares  e  dos  discentes
poderão exercer atividades na CEC por dois anos, podendo ser mantidos por mais dois anos se
necessário.

Art. 18 A CEC terá representatividade no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e
Assistência Estudantil – CONSEPEC.

Parágrafo único. O número de representantes dos membros da CEC no CONSEPEC
será conforme estabelecido no art. 10, parágrafo único do Regulamento Geral da UFCAT.

CAPÍTULO VI

Critérios para avaliação das ações pelas CAECs

Art.  19 As CAECs das Unidades  Acadêmicas  e Órgãos Suplementares  e  Administrativos
devem considerar na avaliação das ações cadastradas:

I – A comunidade externa à UFCAT ser o público principal;

II – O estímulo e/ou potencialização das relações entre a universidade e outros setores
da sociedade.

III – A articulação da extensão com o ensino e a pesquisa de forma indissociável de
modo a viabilizar a interação dialógica e transformadora entre a comunidade acadêmica e a
sociedade.

IV – Explicitação das estratégias utilizadas para definição dos parceiros externos da
ação extensionista.

V – Explicitação  das  formas de divulgação da ação junto à comunidade interna  e
externa à UFCAT.

VI – A participação de estudantes da UFCAT no planejamento e na execução das
ações.



VII – A previsão da publicização de resultados que contemplem a comunidade interna
e externa à universidade, como produtos acadêmicos e artísticos.

Parágrafo  único. Os(as)  coordenadores(as)  das  ações  de  extensão  deverão
obrigatoriamente atender ao disposto nos incisos deste artigo.

CAPÍTULO VII

Trâmites das Ações de Extensão

Art. 20 Após o(a) coordenador(a) realizar o cadastro e a submissão da sua ação de extensão
no SIGAA, Módulo Extensão, a ação seguirá para a análise e aprovação da CAEC; e posterior
validação do(a) Diretor(a) da Unidade e da PROEC/UFCAT.

§1º O(A) suplente da CAEC fará a análise e aprovação das ações de extensão e/ou
cultura propostas pelo titular da CAEC.

§2º As ações de extensão e/ou cultura propostas por servidores(as) lotados(as) nos
Órgãos Suplementares e Administrativos serão analisadas e aprovadas pela CAEC e PROEC/
UFCAT.

Art. 21 As ações de extensão deverão ser iniciadas somente depois de serem validadas pela
PROEC/UFCAT.

Art. 22 As ações de extensão não poderão ser prorrogadas.

Parágrafo único. Caso a ação de Extensão e/ou Cultura não tenha sido executada
total  ou  parcialmente,  o(a)  Coordenador(a)  deverá  fazer  o  relatório  final  com a  propícia
justificativa no SIGAA, Módulo Extensão.

CAPÍTULO VIII

Relatórios, Avaliações e Produtos

Art. 23 Os relatórios parcial e final deverão ser feitos no SIGAA, respectivamente no final de
cada ano ou na data de finalização da ação de extensão.

Art. 24 O trâmite de análise e avaliação dos relatórios será conforme o disposto no Art. 20.

Art. 25 O(A) coordenador(a) da ação de extensão ficará impossibilitado(a) de realizar novos
cadastros no SIGAA, Módulo extensão, caso não faça o relatório final em até 60 dias após a
data final definida na ação de extensão.

Art. 26 Os produtos e resultados das ações de extensão deverão ser listados nos relatórios
parcial e final.

Art. 27 Os produtos das ações de extensão caracterizam-se pela disseminação e divulgação
cultural, científica e tecnológica e poderão ser qualificados como acadêmicos e/ou artísticos.



CAPÍTULO IX

O Financiamento das Ações de Extensão

Art. 28 A PROEC/UFCAT coordenará quaisquer editais sobre a disponibilização de recursos
financeiros ou bolsas às ações de extensão da UFCAT.

Art. 29 As ações de extensão poderão ser executadas com recursos financeiros externos à
UFCAT.

Parágrafo único.  A captação de recursos financeiros externos para a execução das
ações de extensão e/ou cultura será de responsabilidade do(a) coordenador(a) proponente.

Art. 30 O(A) coordenador(a) da ação poderá receber recursos como taxas de inscrição de
cursos e eventos ou da prestação de serviço para cobrir, parcial ou integralmente, os custos da
respectiva ação.

Parágrafo  único. Os  cursos  e  eventos  com  taxa  de  inscrição  devem  destinar
gratuitamente, no mínimo, 10% das vagas para participantes que comprovarem situação de
vulnerabilidade financeira conforme legislação federal.

Art. 31 Para a realização de ações de extensão com o recebimento de recursos financeiros os
coordenadores de ações deverão seguir as normas e os encaminhamentos de acordo com a
legislação vigente da UFCAT sobre a realização de serviços remunerados.

CAPÍTULO X

Disposições Transitórias e Finais

Art. 32 As resoluções complementares e os casos omissos serão propostos e resolvidos pela
CEC, observadas as normas regulamentares vigentes.

Art. 33 Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Catalão, aos 29 de junho de 2022.

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore da UFCAT


