GLOSSÁRIO – DIMENSÕES PARA AVALIAÇÃO
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 seu registro programa de extensão:
●
●
●

Coordenados com financiamento;
Programas de extensão submetidos e aprovados em editais internos;
Programas de extensão 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 seu registro projeto de extensão:
●
●
●
●

Coordenados com financiamento;
Submetidos e aprovados em editais internos;
Submetidos e aprovados em editais externos à universidade;
Claramente integrados com a coordenação de projetos de pesquisa (mesmo que o
projeto de pesquisa verse sobre a temática extensão).

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 seu registro sobre curso de extensão:
●
●

●
●
●
●

Oferecimentos à 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 seu registro sobre produção:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Produção de livros ou capítulos com base em resultados das ações de extensão
Publicação de artigos em periódicos com base em resultados das ações de extensão
Produção acadêmica sobre a temática da extensão, tais como livros, artigos científicos,
relatórios técnicos, patentes etc.
Supervisão de pós-doutorados nas temáticas da extensão (concluída/andamento)
Monografias orientadas em extensão (trabalhos de conclusão de curso –
concluído/andamento)
Iniciação científica orientadas nas temáticas da extensão (concluída/andamento)
Orientações de estudantes para ações de extensão (com ou sem bolsa)
Número de produções artísticas produzidas e lançadas a partir de resultados das ações
de extensão
Produção de materiais para instrumentalização das ações de extensão
Produções audiovisuais geradas a partir de resultados das ações de extensão

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 seu registro sobre evento:
●
●
●

Eventos coordenados com financiamento;
Eventos organizados para discutir a extensão, incluindo conceito, sistematização,
avaliação e indicadores, metodologias etc;
Comunicações em eventos com base em resultados das ações de extensão coordenadas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviço: Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou
contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público). A prestação de serviços se
caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um
bem. Quando a prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto de extensão deve ser
registrada como tal (curso ou projeto.
Considere em seu registro sobre prestação de serviços:
●

Prestação de serviço realizada com financiamento.

