
GLOSSÁRIO
PROGRAMA

Programa: Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação de

serviços), de médio e longo prazos, preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino

desenvolvidas pela Universidade.

Considere em sua inscrição os programas de extensão:

● Coordenados com ou sem financiamento;

● Submetidos e aprovados em editais internos;

● Submetidos e aprovados em editais externos à universidade.

PROJETO

Projeto: Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com

objetivo específico e prazo determinado.

Considere em sua inscrição os projetos de extensão:

● Coordenados com ou sem financiamento;

● Submetidos e aprovados em editais internos;

● Submetidos e aprovados em editais externos à universidade;

● Claramente integrados com projetos de pesquisa.

CURSO

Curso: Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância, planejada e organizada

de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos.

Considere em sua inscrição os cursos de extensão:

● Oferecimentos a distância;

● Oferecimentos para discutir a temática da extensão (incluir disciplinas de graduação e pós-graduação,

quando for o caso), incluindo conceito, sistematização, avaliação e indicadores, metodologias etc.;

● Oferecimentos de disciplinas de graduação que possuem ações de extensão integradas;

● Oferecimentos de disciplinas de pós-graduação que possuem ações de extensão integradas;

● Treinamentos ministrados sobre a temática de extensão, tais como: cursos sobre conceito, sistematização,

avaliação e indicadores, metodologias etc.;

● Treinamentos dos quais tenha participado (ainda que como ouvinte) sobre a temática de extensão, tais

como: cursos sobre conceito, sistematização, avaliação e indicadores, metodologias etc.



PRODUÇÃO

Produções: Resultados das atividades acadêmicas, científicas, artísticas e técnicas diretamente

relacionadas à Extensão.

Considere em sua inscrição as produções:

● Acadêmicas sobre a temática da extensão (materiais didáticos; sistematização de métodos etc.);

● Científicas com base em resultados das ações de extensão (livros, capítulos, artigos em periódicos,

comunicações em eventos científicos etc.);

● Artístico-culturais produzidas e lançadas a partir de resultados das ações de extensão (espetáculos,

exposições, audiovisuais etc.);

● Técnicas relacionadas às ações de extensão (materiais para instrumentalização; relatórios técnicos etc.);

● Supervisão de Pós-Doutorado nas temáticas da extensão (concluída/andamento/com ou sem bolsa);

● Orientação de Doutorado e/ou Mestrado nas temáticas da extensão (concluído/andamento/com ou sem

bolsa);

● Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação e/ou especialização nas temáticas da

extensão (concluído/andamento/com ou sem bolsa);

● Orientação de Iniciação científica nas temáticas da extensão (concluída/andamento/com ou sem bolsa);

● Orientações de estudantes para atuação em ações de extensão (concluída/andamento/com ou sem

bolsa).

EVENTO

Evento: Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do

conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado

ou reconhecido pela Universidade.

Considere em sua inscrição os eventos:

● Coordenados com ou sem financiamento;

● Organizados para discutir a extensão, incluindo conceito, sistematização, avaliação e indicadores,

metodologias etc.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviço: Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou

contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público).

Considere em sua inscrição as prestações de serviços:

● Realizadas no âmbito dos Laboratórios do Instituto de Artes (Área de Prestação de Serviços) e/ou no

âmbito de Convênios.



AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO

Considere em sua inscrição as ações de empreendedorismo:

● Participação em mentoria, orientação e outras iniciativas ligadas a ações de empreendedorismo;
● Coordenação e/ou participação em incubadoras de projetos/startups;
● Realização de iniciativas de apoio ao empreendedorismo, entre outras.

INTERFACES COM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS E COM POPULAÇÃO

VULNERÁVEL

Considere em sua inscrição as interfaces:

● Ações de extensão realizadas junto às escolas públicas e/ou privadas;
● Ações de extensão realizadas e dirigidas a professores e/ou estudantes da rede pública e/ou privada;
● Ações de extensão dirigidas à população vulnerável.

*Recomenda-se explicitar os municípios atendidos por estas ações de extensão.

ATUAÇÃO EM ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DA UNICAMP E DA SOCIEDADE CIVIL

Atividades de coordenação e/ou representação em órgãos internos da Universidade e/ou órgãos externos,

que tratem de assuntos relacionados à Extensão.

Considere em sua inscrição as atuações e participações:

● Em órgãos representativos ou decisórios de extensão, tais como: Coordenador de Extensão;
● Em órgãos representativos ou decisórios da Extensão, tais como Comissão da Extensão, Conselho de

Extensão etc.;
● Como representante da Universidade em entidade(s) da sociedade civil, tais como conselhos federais,

estaduais, municipais etc.

VISIBILIDADE NAS MÍDIAS OFICIAIS INTERNAS E EXTERNAS À UNICAMP

Divulgação de ações artístico-culturais e científicas em mídias institucionais e não institucionais.

Considere em sua inscrição:

● A participação nas divulgações realizadas em mídias* institucionais da Unicamp

● A participação nas divulgações realizadas em mídias* externas à Unicamp

*(sites, redes sociais, jornais, rádios, tv etc.)

COOPERAÇÕES E CAPTAÇÕES DE RECURSOS

Cooperação e captação de recursos diversos para o desenvolvimento de ações extensionistas.

Considere em sua inscrição:

● As suas cooperações com professor(es) e/ou técnico(s) de outra(s) instituição(ões), bem como com não

acadêmico(s) para a realização da(s) Ação(ões) de Extensão;

● Os recursos captados por você via editais governamentais, fundos, entre outros, para viabilizar as ações de

extensão.


