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NORMATIVA 01/2020 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

EXTENSÃO (PROEXT) DA FAHESP/IESVAP 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. O presente Regulamento fixa as normas para o funcionamento do 

Programa Institucional de Extensão (PROEXT) da FAHESP/IESVAP que irá 

ocorrer nas modalidades remunerada e voluntária. 

Parágrafo Único - As bolsas a que se refere este artigo serão distribuídas para 

o Programa Insitucional de Extensão da FAHESP/IESVAP, em acordo com as 

condições dispostas no CAPÍTULO V deste regulamento, ficando a sua 

administração a cargo da Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPExI). 

 

Art. 2º - Os recursos financeiros para a manutenção do Programa de Extensão 

serão oriundos do orçamento geral da FAHESP/IESVAP, diretamente alocados 

à CoPPExI. 

 

Art. 3º - O valor de cada cota da Bolsa de Extensão será fixado pela CoPPExI 

e publicado em edital específico anualmente. 

I. As Bolsas de Extensão à discentes serão concedidas sob a forma de 

desconto na mensalidade ou benefício. 

II. As Bolsas de Extensão à docentes deverão ser utilizadas para execução do 

projeto e serão concedidas por reembolso após entrega dos comprovantes na 

CoPPExI.  

 

Art. 4º - A participação no programa de Bolsa de Extensão não assegura ao 

seu beneficiário vínculo empregatício com esta IES. 

  

CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º - O PROEXT tem como objetivo apoiar a participação de discentes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação da FAHESP/IESVAP no 

Programa de Extensão desta IES, contribuindo para a sua formação 

acadêmico-profissional, em um processo de interação entre a 

FAHESP/IESVAP e a sociedade. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
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Art. 6º - São atribuições do aluno bolsista de extensão: 

I. Cumprir a carga horária mínima de 4 (quatro) horas semanais ou conforme 

necessidade do programa, em horários compatíveis com o desenvolvimento do 

Projeto de Extensão ao qual se vincula, sem prejuízo de suas atividades 

curriculares; 

II. Executar as atividades previstas no Projeto a ele designado; 

III.Seguir a orientação e supervisão do professor orientador e da coordenação 

da CoPPExI; 

IV.Participar de treinamentos, reuniões e outras atividades voltadas ao 

planejamento e avaliação das ações programadas; 

V.Apresentar Relatório de Atividades, ao professor orientador, a cada mês de 

Atividade a partir do início do Projeto de Extensão e ao final de cada semestre 

à CoPPExI; 

VI. Apresentar à Coordenação da CoPPExI, quando for o caso, com 

antecedência mínima de 15 dias, a proposta do seu desligamento do 

Programa; 

VII.Conhecer e cumprir as Normas do Programa de Extensão da 

FAHESP/IESVAP; 

VIII.Disseminar os resultados das atividades de extensão desenvolvidas por 

meio de publicações, apresentações em seminários, congressos ou outros 

eventos de natureza científica e demais ações pertinentes; 

IX. Apresentar o trabalho em eventos de Extensão (internos e externos) da 

FAHESP/IESVAP e publicar os resultados finais do projeto em periódicos 

nacionais e/ou internacionais. 

X.Concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao 

desenvolvimento do Plano de Trabalho do Programa ao qual está vinculado. 

XI.Firmar Termo de Compromisso relativo às atribuições discentes, que deverá 

ser assinado e protocolado junto à CoPPExI antes do início das atividades do 

projeto; 

 

Art. 7º - Compete ao Coordenador do Projeto (orientador): 

I. Exercer a coordenação e supervisão dos projetos vinculados ao Programa 

de Extensão, não podendo repassá-la a outro coordenador; 

II. Selecionar o(s) bolsista(s) e encaminhar à CoPPExI a documentação exigida 

para regulamentação da (s) bolsa (s); 

III.Acompanhar, controlar, avaliar o desempenho do bolsista e elaborar parecer 

de desempenho a ser encaminhado à CoPPExI ao final de cada atividade 

realizada no Programa; 

IV.Enviar à CoPPExI, para fins de pagamento de bolsa (desconto na 

mensalidade) ou benefício, relatório parcial de atividades do bolsista ao final de 

cada semestre; 

V.Encaminhar à CoPPExI relatório final das atividades do Programa para 

avaliação e parecer e o comprovante da publicação dos resultados em anais e 

periódicos científicos. 
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CAPÍTULO IV 

DAS VAGAS E SELEÇÃO 

 

Art. 8º - O número de vagas do PROEXT, para cada exercício (remunerado e 

voluntário), deverá ser proposto pela CoPPExI em edital específico que será 

aberto semestralmente. 

 

Art. 9º - A seleção dos projetos para compor o PROEXT será realizada pela 

CoPPExI, considerando-se: 

I. Relevância acadêmica 

a. Articulação ensino, pesquisa e extensão; 

b. Caráter inovador. 

 

II. Interdisciplinaridade 

a. Atenção com a inter-relação de competência e complementaridade entre 

áreas de conhecimento. 

 

III.Relevância social (população a ser atendida e

 participação da comunidade), por meio de: 

a. Problemática abordada – possibilidade de contribuição para inserção política, 

econômica, social e cultural da população excluída; 

b. Possibilidade de criação, desenvolvimento e difusão de tecnologias e 

metodologias apropriadas à população alvo. 

 

IV.Viabilidade da proposta 

a. Enquadramento da proposta na área de concentração constante neste 

Edital; 

b. Exequibilidade das ações; 

c. Clareza dos objetivos; 

d. Detalhamento da metodologia e das etapas de implantação, execução e 

avaliação; 

e. Coerência entre os objetivos declarados e os resultados esperados; 

f. Cronograma viável; 

g. Compatibilidade do número de bolsas com a proposta de extensão; 

h. Plano de trabalho e adequação das atividades do bolsista, se for o caso, aos 

objetivos da proposta de extensão; 

i. Plano de trabalho e adequação das atividades do aluno voluntário, se for o 

caso, aos objetivos da proposta de extensão; 

j. Compatibilização das etapas do trabalho com duração da bolsa (até 12 

meses); 

k. Preferência para ações de extensão que se enquadrem nas modalidades de 

projetos que interajam com a comunidade; 

l. Parcerias interinstitucionais e com a sociedade civil; 
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m.Recursos investidos pelos órgãos e entidade como contrapartida; 

n. Garantia de continuidade da proposta (para explicitar

 forma de operacionalização); 

o. Possibilidade de difusão do conhecimento gerado em congressos, encontros 

ou outros eventos. 

 

CAPÍTULO V 

DAS CONDIÇÕES DE SELEÇÃO DOS DISCENTES 

 

Art. 10º- Para candidatar-se à Bolsa de Extensão discente, o acadêmico 

deverá atender às seguintes condições: 

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da 

FAHESP/IESVAP, na área de conhecimento do Programa; 

II. Estar adimplente com a FAHESP/IESVAP; 

III.Comprovar o tempo de dedicação ao programa, sem prejuízo das demais 

atividades acadêmicas; 

IV.Não apresentar reprovação no histórico escolar; 

V.No caso de renovação da Bolsa, segue os mesmos critérios anteriores. 

 

Art. 11º - A seleção será realizada pela CoPPExI, com base nos dados 

apresentados pelo candidato em formulário específico e análise da 

documentação exigida, seguida de entrevista conforme edital específico. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA DURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA BOLSA 

 

Art. 12º – A Bolsa de Extensão seja ela remunerada ou voluntária terá duração 

de 12 (doze) meses.  

 

Art. 13º – A Bolsa de Extensão poderá ser renovada para o mesmo bolsista, 

desde que atenda as seguintes condições: 

§ 1º - Não ter sido reprovado em qualquer disciplina do curso durante a 

participação no Programa de Extensão. 

§ 2º - Está de acordo com os critérios de participação deste edital. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Art. 14º – Todo acadêmico que participar do Programa de Extensão deverá, 

antes de iniciar suas atividades, assinar o Termo de Compromisso em 

formulário padronizado, fornecido pela CoPPExI. 



 

 

 

 

 

 FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. / IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A. 
Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, B. Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

§ 1º - O Termo de Compromisso deverá ser assinado em 02 (duas) vias 

ficando a primeira em poder do bolsista e a segunda com a CoPPExI. 

§ 2º - O discente terá direito ao recebimento da Bolsa de Extensão sob forma 

de desconto nas mensalidades ou benefício, a partir da assinatura do 

respectivo Termo de Compromisso. 

§ 3º - Um novo Termo de Compromisso será obrigatoriamente assinado caso 

haja renovação da Bolsa de Extensão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DO 

BOLSISTA 

 

Art. 15º – A Bolsa concedida poderá ser suspensa (interrompida) em qualquer 

época, nas seguintes situações: 

I. Quando o bolsista não cumprir as atribuições específicas e após 

entendimento entre o Coordenador do projeto e a CoPPExI. 

II. Quando houver desistência por iniciativa do bolsista que deverá oficializar ao 

Coordenador do projeto e à CoPPExI conforme este regulamento. 

III.Quando o bolsista não atender às condições estabelecidas no Termo de 

Compromisso; 

IV.Quando o bolsista abandonar o curso ou trancar a sua matrícula; 

V.Quando se comprovar, do bolsista, falta de assiduidade ou impontualidade 

reiterada, indisciplina, negligência ou improbidade. 

 

Art. 16º – A substituição do bolsista é permitida em qualquer momento da 

execução do programa de Extensão e ocorrerá nos casos do artigo anterior, 

devendo o coordenador do projeto entrar em contato com a CoPPExI e 

comunicar por escrito. 

Parágrafo Único - A indicação do substituto do bolsista deverá ser feita, no 

máximo, trinta dias após o pedido de suspensão da bolsa e o novo discente 

não receberá mais bolsa durante o período que resta de vigência do edital. 

 

Art. 17º – O cancelamento (interrupção definitiva) da bolsa pode ser requerido 

à CoPExI pelo Coordenador do projeto em qualquer época. 

 

CAPÍTULO IX 

DO CERTIFICADO 

  

Art. 18º – Ao final do período de concessão da bolsa, o bolsista receberá 

certificado de participação no PROEXT. 

§ 1º - A emissão do certificado está condicionada à apresentação do relatório 

final da atuação do bolsista, pelo Coordenador do Projeto. 

§ 2º - O certificado será expedido pela CoPPExI. 
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CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19º - As disposições deste Regulamento aplicam-se a todas as atividades 

do PROEXT a serem oferecidas pela FAHESP/IESVAP. 

Art. 20º - Os casos omissos neste regulamento geral serão resolvidos pela 

CoPPExI em consonância com o CONSUP. 

Parnaíba, 15 de abril de 2020. 
    

 

 

Tereza Cristina de C. S. Garcês 

Coordenadora da CoPPExI 

 


