
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Resolução SEI-GDF n.º CEPE nº 03/2021 - revoga Resolução CEPE nº
10/2018/2021

Brasília-DF, 20 de maio de
2021

Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde –
CEPE/ESCS nº. 003/2021.

Dispõe sobre a Regulamentação das A vidades de Extensão no âmbito da Escola
Superior de Ciências da Saúde - ESCS

O COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE – DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE –
ESCS, no uso das competências conferidas pelo Regimento da ESCS em seu art. 9º, bem como deliberado em
Reuniões Ordinárias do CEPE, realizadas nos dias 29/11/2017, 07/03/2018 e 09/12/2020 e o devido registro
em Ata circunstanciada, bem como alteração da estrutura administra va da Fundação de Ensino e Pesquisa
em Ciências da Saúde – FEPECS, 58638053 conforme Decreto nº 41.880, de 08 de março de 2021, publicado
no  DODF nº 45, de 09 de março de 2021, RESOLVE regulamentar as a vidades de extensão, no âmbito da
Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, conforme se segue:

I – Da Natureza das A vidades de Extensão

Art.1 º A Extensão Universitária, sob o princípio cons tucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, é um processo interdisciplinar educa vo, cultural, cien fico e polí co que promove a interação
transformadora entre a academia e outros setores da sociedade.

Art. 2º As ações de extensão podem cons tuir, em caráter complementar, as demandas não atendidas pelo
currículo regular da graduação ou pós-graduação e se desenvolvem por meio dos órgãos da ESCS, de acordo
com o Regimento Interno vigente.

Art. 3º A extensão tem como obje vo a troca de conhecimentos entre o corpo técnico, docente e discente da
ESCS e a comunidade, com a intenção de transformar a realidade social, não se limitando apenas ao impacto
na formação acadêmica dos estudantes, mas ao impacto das ações educa vas na comunidade.

§ 1 º Cons tuem Diretrizes Gerais para orientar a formulação e a implementação das a vidades de extensão:

1. Impacto na formação de estudantes: esta diretriz determina que, para aprimoramento na formação do
estudante, o Projeto Pedagógico das ações extensionistas deve possuir obrigatoriamente a designação
do docente/preceptor orientador; os obje vos da ação, as competências dos atores envolvidos e a
metodologia u lizada para avaliação da par cipação do estudante;

2. Impacto  na transformação  social,  efe vo  e  permanente:  esta  diretriz  determina  que  a  ESCS deve
promover atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades sociais da população,
evitando ações isoladas, propondo o aprimoramento das Polí cas Públicas em Saúde e abrindo espaço
para reafirmação dos compromissos é cos e solidários da ins tuição com a promoção da saúde da
população do Distrito Federal;

3. Integração dialógica entre diferentes níveis de ensino, de profissões e de saberes: esta diretriz orienta
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que na Extensão, o desenvolvimento de relações entre a ESCS e setores sociais deve ser marcado pelo
diálogo  e troca de saberes,  superando  o  discurso da  hegemonia  acadêmica  e  subs tuindo-o  pela
parceria com movimentos, setores e grupos sociais;

4. Interprofissionalidade e Interdisciplinariedade: esta diretriz indica que a Extensão deve promover a
superação da dicotomia entre a visão generalista e a visão especialista, por meio da interação entre
modelos, conceitos e metodologias, procedentes de várias áreas do conhecimento, assim como pela
construção de alianças intersetoriais, interorganizacionais, interprofissionais e interins tucionais;

5. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: esta diretriz explicita que as ações de Extensão
da ESCS devem buscar maior efe vidade integrando o processo de formação de pessoas (Ensino) com
o processo de geração de conhecimento (Pesquisa).

§  2  º  Cons tuem Eixos  Integradores  para  ar culação  com as  Polí cas  Públicas  na  atuação  da  Extensão
universitária:

1. Eixo Áreas Temá cas: promove a sistema zação das a vidades de extensão em oito áreas: Comunicação,
Cultura, Educação, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Jus ça, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho;

2. Eixo Território: promove a integração, em termos espaciais das a vidades extensionistas, assim como das
Polí cas Públicas com as quais elas se ar culam;

3. Eixo Grupos Populacionais: promove a integração social de grupos excluídos, preferencialmente daqueles
iden ficados como em situação de maior vulnerabilidade social, sendo mais efe va se es ver vinculada ao
processo de formação de competências docentes e discentes, assim como a geração de conhecimento;

4. Eixo Grandes Áreas do Conhecimento: promove a sistema zação das a vidades de extensão nas áreas de
conhecimento,  de  acordo  com  as  normas  vigentes  do  Ministério  da  Educação  (MEC),  do  Ministério  da
Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien fico e Tecnológico (CNPq).

II – Da Classificação das A vidades de Extensão

Art. 4º As a vidades de extensão são classificadas como: Programas, Projetos, Cursos, Mini Cursos, Eventos,
Programas Especiais, Prestação de Serviços.

§ 1 º Programa é o conjunto ar culado de ações pedagógicas, de médio e longo prazo, de caráter teórico,
prá co ou teórico-prá co, nas modalidades presencial, semipresencial ou à distância, visando a formação
con nuada,  o  aperfeiçoamento  ou a  disseminação  de conhecimento,  orientadas  a  um obje vo comum,
ar culando projetos e outras a vidades existentes, cujas diretrizes e escopo de interação com a sociedade,
no  que  se  refere  à  abrangência  territorial  e  populacional,  integrem-se  às  linhas  de  ensino  e  pesquisa
desenvolvidas na ESCS, nos termos de seus projetos polí co-pedagógico e de desenvolvimento ins tucional.
Cada Programa de Extensão deverá vincular, no mínimo, dois Projetos de Extensão e ter duração mínima de
dois e máxima de quatro anos, podendo ser renovado por mais um período de quatro anos. Cada Programa
deverá possuir um Coordenador Geral que poderá ser um dos coordenadores dos Projetos de Extensão a ele
vinculados.

§ 2 º Projeto é uma ação formalizada de caráter educa vo, social,  cultural,  cien fico,  tecnológico ou de
inovação tecnológica com obje vo específico e prazo determinado, renovável ou não, vinculado ou não a um
Programa, que se integre às linhas de ensino e pesquisa desenvolvidas na ESCS, com duração mínima de 6
meses e máxima de 2 anos.

§ 3º Curso de Extensão é o conjunto ar culado de ações pedagógicas, de caráter teórico, prá co ou teórico-
prá co,  nas  modalidades  presencial,  semipresencial  ou  à  distância,  visando  a  formação  con nuada,  o
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aperfeiçoamento ou a disseminação de conhecimento, de modo planejado e organizado, com carga horária
superior a 30 horas, com método de avaliação sistema zada. Podem ser caracterizados como:

a. Curso de Iniciação: obje va oferecer fundamentos iniciais em uma área específica de conhecimento;

b.  Curso  de  Capacitação  e  Qualificação  Profissional:  obje va capacitar,  qualificar  e  treinar  estudantes  e
profissionais, disseminando conhecimentos e técnicas em a vidades profissionais específicas;

c. Curso de Atualização: obje va atualizar, renovar, reciclar e ampliar conhecimentos, habilidades ou técnicas
em uma área do conhecimento;

d. Curso de Aperfeiçoamento: obje va aprimorar, aprofundar e o mizar conhecimentos e técnicas em área
de conhecimento específico.

§ 4º Mini Curso de Extensão é o conjunto ar culado de ações pedagógicas introdutórias a determinada área
do conhecimento, de caráter teórico, prá co ou teórico-prá co, nas modalidades presencial, semipresencial
ou à distância, visando a formação con nuada, o aperfeiçoamento ou a disseminação de conhecimento, de
modo planejado e organizado, com carga horária entre 10 e 29 horas e método de avaliação sistema zada.

§  5°  Eventos  de  Extensão  são  ações  de  curta  duração,  sem  caráter  con nuado,  que  promovem  a
apresentação  do  conhecimento  ou  produto  cien fico,  cultural,  tecnológico  ou  de  inovação  tecnológica
desenvolvida pela ESCS. Os Eventos de Extensão são classificados como Ciclo de Debates, Ciclo de Palestras,
Colóquio, Congresso, Dia de Campo, Evento Espor vo, Espetáculo, Encontro, Exposição, Fes val,  Jornada,
Mostra, Oficina, Feira, Palestra, Seminário, Simpósio, entre outros, que contribuem para disseminação de
tecnologia e conhecimentos. Eventos de Extensão que sejam regulares às a vidades do órgão proponente
poderão  ser  contemplados  em  Projeto  ou  Programa  de  Extensão,  de  ação  con nua  visando
desburocra zação, simplificação dos fluxos de processos, relacionadas à emissão de pareceres e apreciação
pelo CEPE.

§  6º  Programas  Especiais:  compreendem ações  de  duração  determinada  não  descritas  nesta  resolução,
criadas mediante proposta do CEPE/ESCS.

§ 7º Prestação de Serviço: compreendem ações que obje vam o estudo e a solução de problemas dos meios
profissional ou social e o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas e de pesquisa, bem como a
transferência de conhecimentos e tecnologia à sociedade.

III – Dos Agentes Ins tucionais de Extensão

Art. 5º Ao Núcleo de Especialização e Extensão (NEEX), da Gerência de Residência, Especialização e Extensão
(GREEX/ESCS),  da  Coordenação  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  e  Extensão  (CPLE),  no  que  concerne  à
Extensão, compete:

1. Par cipar  da  elaboração  e  execução  do  Plano  de  Desenvolvimento  Ins tucional  -PDI  da  ESCS,  no
âmbito da extensão;

2. Incen var e supervisionar o planejamento das propostas de A vidades de Extensão;

3. Apreciar  e  emi r  parecer  sobre  as  propostas  de  a vidades  de  extensão  encaminhadas  pelo
coordenador da ação;

4. Orientar aos proponentes de A vidades de Extensão quanto ao cumprimento de procedimentos e
prazos no encaminhamento das propostas;

5. Interagir com os proponentes das A vidades de Extensão, facilitando a integração entre diferentes
coordenações, graduações e pós-graduação nestas a vidades;
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6. Promover a ampla divulgação da programação das A vidades de Extensão, no âmbito da ESCS/FEPECS
/SES-DF;

7. Par cipar    de    comissões     e    de    grupos    de    trabalho    cons tuídos     ou    solicitados     pela
GREEX/CPLE/ESCS ou pelo CEPE para o cumprimento de a vidades específicas;

Art.  6º  À  Gerência  de  Residência,  Especialização  e  Extensão  (GREEX/CPLE/ESCS),  no  que  concerne  à
Extensão, compete:

1. Par cipar  da  elaboração  do  Plano de Desenvolvimento Ins tucional  -  PDI  da  ESCS,  no âmbito  da
extensão;

2. Incen var e supervisionar o planejamento das propostas de A vidades de Extensão;

3. Apreciar  e  emi r  parecer  sobre  as  propostas  de  A vidades  de  Extensão  encaminhadas  pelo
coordenador da ação;

4. Emi r pareceres a respeito dos assuntos de extensão quando solicitados pelo CEPE ou pelo Diretor
Geral da ESCS;

5. Par cipar de comissões e de grupos de trabalho cons tuídos ou solicitados pela Direção Geral da ESCS
ou pelo CEPE para o cumprimento de a vidades específicas;

6. Promover a integração entre diferentes programas, es mulando a vidades interprofissionais;

7. Promover a ampla divulgação da programação das a vidades de extensão, no âmbito da ESCS/FEPECS
/SES-DF;

Art. 7º À CPLE/ESCS, no que concerne à Extensão, compete:

1. Par cipar  da elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Ins tucional  -  PDI  da ESCS,  no
âmbito da extensão;

2. Emi r pareceres a respeito dos assuntos de extensão quando solicitados pela CEPE ou pelo Diretor
Geral da ESCS;

3. Par cipar de comissões e de grupos de trabalho cons tuídos ou solicitados pela Direção Geral da ESCS
ou pelo CEPE para o cumprimento de a vidades específicas;

4. Realizar a vidades necessárias   para a captação de recursos   des nados   à realização das a vidades
propostas; no âmbito ins tucional, nacional e internacional;

5. Promover a ampla divulgação da programação das A vidades de Extensão, no âmbito da ESCS/FEPECS
/SES-DF;

Art. 8º Aos órgãos proponentes das A vidades de Extensão, compete:

1. Submeter propostas de a vidades de extensão ao NEEX/GREEX/CPLE/ESCS, de acordo com as diretrizes
pedagógicas da ESCS, necessidades ins tucionais e Polí cas de Saúde adotadas pela SES-DF, observando os
prazos, orçamento e exequibilidade das propostas.

Art. 9º À Direção Geral da ESCS, no que concerne à Extensão, compete:

1. Analisar as propostas de A vidades de Extensão, de acordo com as diretrizes pedagógicas da ESCS,
necessidades ins tucionais e Polí cas de Saúde adotadas pela SES-DF, aprovando-as ad referendum,
quando houver impossibilidade de análise pelo CEPE.

2. Promover  a  captação  de  recursos  des nados  à  realização  das  a vidades  propostas;  no  âmbito
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ins tucional, nacional e internacional.

Art. 10º Ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da ESCS, no que concerne à Extensão, compete:

1.  Analisar  as  propostas  de  A vidades  de  Extensão,  de  acordo  com as  diretrizes  pedagógicas  da  ESCS,
necessidades ins tucionais e Polí cas de Saúde adotadas pela SES-DF.

IV – Do Fomento à Extensão

Art. 11 O NEEX/GREEX/CPLE concederá, conforme disponibilidade orçamentária da FEPECS, bolsas para que
os estudantes da graduação possam realizar A vidades de Extensão, por meio de Programa de Bolsas de
Extensão (PIBEX), a ser regulamentado por norma específica.

Parágrafo  Único:  o  estudante  de  extensão  bolsista  deverá  des nar  oito  horas  semanais  de  extensão
desenvolvidas pelo Programa/Projeto ao qual es ver vinculado.

Art. 12 Caberá à Coordenação de Cursos de Pós-Graduação lato Sensu e Extensão desenvolver gestão no
sen do de captar recursos para lançamento de editais,  bem como divulgar editais  publicados por fontes
externas de fomento.

V – Do Projeto Pedagógico

Art.  13 O Projeto Pedagógico deverá observar as diretrizes pedagógicas da ESCS e as Polí cas de Saúde
adotadas pela SES-DF.

Art. 14 O Projeto Pedagógico deverá apresentar, obrigatoriamente:

I - Denominação e natureza da modalidade de extensão;

II - Jus fica va;

III - Obje vo Geral e obje vos específicos;

IV - Conteúdo Programá co;

V - Metodologia de Aprendizagem;

VI - Metodologia de Avaliação/Frequência mínima exigida;

VII - Carga horária/Período de realização (início e término);

VIII - Clientela;

1.  Critérios  de  seleção/meios  de  divulgação  (definidos  pelo  proponente  do  projeto)  /procedimento  de
inscrição.

IX - Vagas ofertadas;

X - Local de realização;

XI - Critérios de certificação;

XII - Cronograma;
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XIII- Orçamento;

XIV - Referências bibliográficas;

XV - Declaração de ausência de vínculo trabalhista, conforme ANEXO I;

XVI - Currículo   Lattes    para   coordenadores    e    Minicurrículo   para    instrutores,    palestrantes, conforme
ANEXO II

XVII– Produto da Extensão - informar se planeja publicar documentos ao final do projeto.

VI – Dos Trâmites Administra vos

Art.  15  As  Propostas  de  A vidades  de  Extensão  devem  ser  protocoladas  pelos  órgãos  proponentes
estabelecidos no Regimento Interno da ESCS vigente,  pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI),  com
antecedência de 60 (sessenta) dias, antes do prazo previsto para o seu início.

§1º Em caso de Projeto de A vidade de Extensão (PAE) do Curso de Graduação em Medicina e Enfermagem,
sem ônus, a submissão seguirá o seguinte fluxo:

1. O coordenador de a vidade (proponente) encaminha o PAE a Gerência de Educação Médica/Gerência de
Educação em Enfermagem (GEM/GEE) para ciência;

2.  A  GEM/GEE  encaminha  o  PAE  para  a  Gerência  de  Desenvolvimento  Docente  e  Discente  da
Medicina/Enfermagem (GDDDM/GDDDE) para Parecer Pedagógico;

3. No caso do PAE iniciar com a GDDDM/GDDDE, o GEM/GEE emi rá o Parecer Pedagógico;

4. A GDDDM/GDDDE, após emissão do Parecer Pedagógico, encaminha o PAE para a Coordenação do Curso
de Medicina/Coordenação do Curso de Enfermagem (CCM/CCE), para autorização;

5. Se autorizado, o PAE é encaminhado para o NEEx/GREEx/CPLE, que após análise, emite Parecer Técnico e
submete ao CEPE (solicita pauta e relata o processo). Em caso de não aprovação, o coordenador da a vidade
será comunicado.

§2º Em caso de Projeto de A vidade de Extensão (PAE) do Curso de Graduação em Medicina e Enfermagem,
com ônus, sua submissão seguirá o seguinte fluxo:

1. O coordenador de a vidade encaminha o PAE ao NEEx/GREEx/CPLE, que solicita a Gerência de Execução  
Orçamentária    e     Financeira/Unidade     de     Administração    Geral     (GEOG/UAG)  a  informação  da
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros;

2. Se não houver recursos disponíveis, o coordenador da a vidade será comunicado;

3. Havendo recursos, o PAE será encaminhado a GEM/GEE para ciência, e esta envia para a GDDDM/GDDDE
para Parecer Pedagógico;

4.  A  GDDDM/GDDDE,  após  emissão  do  Parecer  Pedagógico,  encaminha  o  PAE  para  a  CCM/CCE,  para
autorização;

5. Se autorizado, o PAE é encaminhado para ao NEEx/GREEx/CPLE, que após análise, emite Parecer Técnico e
submete ao CEPE (solicita pauta e relata o processo),

6.  Em  caso  de  não  aprovação,  o  coordenador  da  a vidade  será  comunicado.  Se  aprovado,  o
NEEx/GREEX/CPLE dará inicio a sua execução do PAE, por meio do Edital de Credenciamento.

§3º Em caso de Projeto de A vidade de Extensão (PAE) demandados por outros proponentes do Art. 6 do RI-
ESCS, a submissão seguirá o seguinte fluxo:

1. O coordenador de a vidade encaminha o PAE ao GREEx/CPLE, para análise, que envia ao NEEx/GREEx
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/CPLE;

2. O NEEx/GREEx/CPLE   solicita   a  GEOF/UAG    a informação da disponibilidade de recursos orçamentários
e financeiros;

3. Se não houver recursos disponíveis, o coordenador da a vidade será comunicado;

4. Havendo recursos, o NEEx/GREEx/CPLE , após análise, emite Parecer Técnico e submete ao CEPE ( solicita
pauta e relata o processo);

5.  Em  caso  de  não  aprovação,  o  coordenador  da  a vidade  será  comunicado.  Se  aprovado,  o
NEEx/GREEX/CPLE dará inicio a sua execução do PAE, por meio do Edital de Credenciamento.

Art.  16 Na impossibilidade da apreciação pelo CEPE,  o Parecer Técnico do NEEx/GREEx/CPLE poderá ser
apreciado ad referendum pela Direção da ESCS;

§ 1º As A vidades de Extensão não poderão ser iniciadas sem a aprovação do CEPE ou da Direção da ESCS,
conforme previsto nesta resolução, sob pena de abertura de processo administra vo para o proponente.

Art.  17  O  proponente  que  desejar  apresentar  proposta  de  extensão  com  ônus  para  a  FEPECS  deverá
primeiramente, verificar a disponibilidade orçamentária junto ao NEEx/GREEx/CPLE.

Art. 18 Uma vez aprovado o PAE, o coordenador será responsável pela execução das suas a vidades. Em
casos  de afastamentos  devidamente  jus ficados  por  formulário próprio,  o  coordenador  da a vidade  de
extensão poderá ser subs tuído interinamente por outro membro da equipe executora, com anuência do
órgão proponente.

Art. 19 Os Coordenadores das a vidades deverão ser indicados pelos órgãos proponentes estabelecidos no
Regimento Interno da ESCS. Os par cipantes da equipe executora de qualquer modalidade de A vidade de
Extensão  deverão  ser  mencionados  com  clareza  no  PAE,  podendo  ser:  servidores  do  GDF,  docentes,
preceptores  de  graduação  ou  pós-graduação,  técnicos  administra vos  de  nível  superior,  pesquisadores,
estudantes  de Pós  Graduação  stricto  e  latu  sensu  da  ESCS  ou  convidados.  Devem  ser  mencionadas  as
atribuições de cada membro da a vidade de extensão.

Art. 20 As inscrições para as A vidades de Extensão deverão ser efetuadas no Sistema de Gerenciamento
Acadêmico Lyceum, observando-se o prazo estabelecido no projeto. Caso o Sistema não esteja habilitado, as
inscrições deverão ser efetuadas pelos coordenadores da proposta.

VII– Da Avaliação das A vidades de Extensão

Art.  21  Os  coordenadores  das  A vidades  de  Extensão  deverão  elaborar  relatórios  parciais  e  finais  das
a vidades realizadas, visando ao aprimoramento das ações.

§ 1º Para emissão de cer ficados, após o término da A vidade de Extensão, deverá ser realizada a avaliação
pelos  par cipantes,  quando  aplicável,  e,  obrigatoriamente,  por  meio  de  relatório,  pelo  Coordenador  da
A vidade.

Art.  22  O  NEEX/GREEX/CPLE  implementará  mecanismos  de  avaliação  das  A vidades  de  Extensão  para
subsidiar a construção de indicadores de extensão da ESCS.

Art. 23 Os dados de produção da extensão serão sistema zados pelo NEEX/GREEX/CPLE em relatório técnico
quadrimestral  que  será  encaminhado  aos  órgãos  proponentes,  visando  validar  e  aplicar  indicadores  da
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extensão e subsidiar o con nuo aprimoramento e a  formulação das polí cas de extensão,  discu das no
âmbito da ESCS.

VIII–Dos Produtos Acadêmicos da Extensão

Art.  24 Caracterizam-se  como produção da Extensão da ESCS,  as publicações e os produtos  acadêmicos
decorrentes  das  ações  empreendidas  para  difusão  e  divulgação  cultural,  cien fica  ou  tecnológica,  nas
a vidades de extensão.

§1º Cons tuem exemplos de produtos acadêmicos da extensão:

1. Livro: Produção efe vada (não incluir no prelo); inclui traduções de livro;

2. Anais: Anais de eventos cien ficos publicados;

3. Capítulo de livro: Produção efe vada (não incluir no prelo); inclui composições e arranjos editados e
divulgados;

4. Ar go:  Inclui  ar gos em periódicos nacionais e  estrangeiros e  trabalhos completos  em congressos
publicados em anais;

5. Comunicação: Inclui comunicações e resumos publicados em anais de eventos cien ficos;

6. Manual: Inclui car lhas, livrete ou libreto, fascículos, cadernos;

7. Jornal:  Periódico de divulgação de no cias,  entrevistas,  comentários  e  informações.  Inclui  bole m
periódico;

8. Revista: Revistas e outros periódicos semelhantes editados;

9. Relatório  técnico:  Textos  completos  voltados para divulgação restrita:  publicações ou relatórios de
produção, relatório de tecnologias e de metodologias de extensão, teses e dissertações de docentes,
memoriais de concursos, relatórios técnicos;

10. Produto audiovisual – filme: Filmes produzidos pela ESCS;

11. Produto audiovisual – vídeo: Vídeos produzidos pelas ESCS;

12. Produto audiovisual – CDs: CDs produzidos pelas ESCS;

13. Produto audiovisual – DVD: DVDs criados pelas ESCS;

14. Produto audiovisual  – outros:  Outros  produtos  audiovisuais  não classificados nos itens  anteriores.
Inclui: fitas cassetes, discos, etc.;

15. Programa de Rádio: Programas produzidos com caráter de difusão em Rádio;

16. Programa de TV: Programas produzidos com caráter de difusão em TV;

17. Aplica vo para computador e mobile: So wares produzidos pela ESCS;

18. Jogo educa vo: Jogos educa vos criados ou produzidos pela ESCS;

19. Produto ar s co: Inclui: par turas, arranjos musicais, gravuras, textos teatrais, entre outros.

§2º No caso da realização de Cursos ou Eventos de Extensão, o número de par cipantes é caracterizado
como produção da Extensão para efeitos de Relatórios quadrimestral ou similar.

§3º No caso da realização de Programas ou Projetos de Extensão, todos os produtos da extensão devem ser
consolidados e discriminados no Relatório Anual de Avaliação Final para fins de registro.

IX–Da Cer ficação da Extensão
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Art.  25   Após  a  conclusão  das  A vidades  de  Extensão,  o  Coordenador  responsável  deverá  preencher  o
Relatório Final para Cer ficação, explicitando o cumprimento dos critérios de avaliação adotados no PAE,
anexando listas de frequência. Caso o Sistema de Gerenciamento Acadêmico Lyceum não esteja habilitado
para  o  registro  das  informações,  o  relatório  deverá  ser  encaminhado  diretamente  ao  NEEx/GREEX
/CPLE/ESCS, pelo SEI.

§1° O preenchimento do Relatório Final para Cer ficação da A vidade de Extensão é condição indispensável
para a emissão e registro dos cer ficados pela ESCS. Deve ser seguido o Modelo aprovado pelo Colegiado de
Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa – COPGEP (Anexo III).

Art. 26  As A vidades de Extensão terão como coordenador geral docentes da graduação e pós- graduação,
coordenadores de programa de pós-graduação ou preceptores em efe vo exercício durante toda a execução
do projeto. As A vidades de Extensão poderão ter como subcoordenador docentes ina vos da ESCS, técnicos
administra vos de nível superior, pesquisadores colaboradores, servidores efe vos da SES/DF, estudantes de
pós-graduação  stricto  sensu  matriculados  na  ESCS,  docentes  subs tutos,  visitantes,  voluntários  e
colaboradores em a vidade na Escola Superior de Ciências da Saúde.

Art. 27 Podem coordenar a vidades específicas que integrem projeto ou programa de extensão, técnico-
administra vos, estudantes de graduação e de pós-graduação devidamente matriculados na ESCS, membros
de  comunidade  externa à  ESCS,  com  reconhecida  experiência  para  a  a vidade  proposta,  pesquisadores
colaboradores e professores visitantes.

§1° A equipe executora de a vidade de extensão será composta por, no mínimo, dois terços de membros
vinculados à ESCS/FEPECS/SES-DF. Podem compor a equipe de trabalho professores, pesquisadores, técnico
administra vos, extensionista colaborador, estudantes da ESCS e membros não vinculados à ESCS.

§2° Os executores da A vidade de Extensão que não possuírem vínculo com a ESCS/FEPECS/SES-DF incluídos
na equipe de trabalho, devem informar o endereço e seu currículo la es como condição necessária para a
sua cer ficação.

Art. 28 As A vidades   de Extensão serão cer ficadas   pela SAA/ESCS - Secretaria de Assuntos Acadêmicos.

§ 1º Serão cer ficados os concluintes das A vidades de Extensão, que cumprirem os critérios de cer ficação
estabelecidos em cada PAE. Os cer ficados serão emi dos pelo Sistema de Administração Acadêmica, com a
devida  Cer ficação  Digital,  e  na  ausência  deste,  deverão  ser  entregues  pela  Secretaria  de  Pós-
Graduação/SAA da referida a vidade, constando o nome da a vidade, carga horária, coordenação e o papel
de cada membro par cipante.

§ 2º Ao final das A vidades de Extensão poderão ser expedidos os seguintes cer ficados:

1. Coordenação: para o Coordenador de A vidades de Extensão;

2. Comissão Organizadora: para par cipantes que atuem na organização da A vidade de Extensão;

3.  Execução:  para  professores,  técnicos,  estudantes  e  membros  externos  à  ESCS,  que  par ciparem  da
execução de Projetos, Programas, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços;

4. Instrução: para pessoas que ministrarem a vidades de extensão;

5.  Aproveitamento:  para  par cipantes  que  a ngirem  o  critério  de  aprovação  previstos  nos  respec vos
projetos.

§ 3º A carga horária total de a vidades de coordenação é o resultado das horas des nadas ao planejamento,
acompanhamento, execução e avaliação da a vidade de extensão e deverá ser registrada no cer ficado;

§ 4º A carga horária total atribuída à execução de qualquer A vidade de Extensão não pode ultrapassar o
total de horas da a vidade de extensão;
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§ 5º A Carga-horária des nada às a vidades de Execução não poderão ser iguais ou ultrapassar a Carga-
horária do Coordenador da A vidade de Extensão;

§  6º  Deverá  ser  discriminada  no  Projeto  Pedagógico  a  Carga-horária  des nada  a  cada  categoria  a  ser
cer ficada;

§ 7º As horas des nadas às a vidades em dispersão não poderão exceder 20 % da carga-horária total do
curso, mini-curso ou evento de extensão ao qual es verem inseridas;

§  8º  Os  casos  excepcionais  serão  avaliados  pelo  Núcleo  de  Especialização  e  Extensão  –  NEEx/GREEx
/CPLE/ESCS e subme dos ao Colegiado de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa – COPGEP.

X - Das Disposições Finais

Art. 29 O não cumprimento das normas constantes desta Resolução poderá acarretar o indeferimento da
Proposta de Extensão.

Art. 30 Quando a A vidade de Extensão envolver recursos financeiros, o proponente ou coordenador será
responsável  pela  devida  prestação  de  contas  ao  Órgão  financiador,  obedecendo  à  legislação  e  normas
vigentes.

Art.  31 O NEEX/GREEX/CPLE deve submeter,  anualmente,  relatório das A vidades de Extensão ao CEPE-
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão/ESCS para aprovação e homologação.

Art. 32 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da ESCS, pelo CEPE, de acordo com o Regimento
Interno vigente.

Art. 33 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no sí o oficial da ESCS e revoga a Resolução
nº. 010/2018-ESCS/CEPE e demais disposições em contrário.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2020.

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde– ESCS/CEPE

Presidente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I

DECLARAÇÃO

NOME:

MODALIDADE DE EXTENSÃO:

PERÍODO

DOCENTE (  )

ORIENTADOR(A)  (   )

Declaro junto à  Escola  Superior  de Ciências  da Saúde/FEPECS/SES-DF,  estar  ciente de que  as  a vidades
desenvolvidas na Extensão acima iden ficada, não acarretarão vínculo emprega cio de qualquer natureza
com a ESCS/FEPECS ou SES/DF.

SEI/GDF - 62335479 - Resolução https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

10 of 13 08/06/2021 16:37



Brasília, ____/_____/_____

_________________________________

Assinatura/CPF/Matrícula

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II

MINICURRÍCULO

MINICURRICULUM VITAE

Nome: Sexo:

Nacionalidade: Endereço:

CEP:

Telefone: E-mail:

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Nível Área /subárea do
conhecimento Ins tuição Ano de

inicio
Ano de

conclusão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------------
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ANEXO III

RELATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO E REGISTRO DE ATIVIDADES DE ESTENSÃO SAA/ESCS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

1.1. Curso de Extensão            (     )

1.2. Mini Curso de Extensão   (     )

1.3. Projeto de Extensão          (     )

1.4. Programa de Extensão     (     )

1.5. Evento de Extensão          (     ) _____________________________

2. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ATIVIDADE

2.1. Nome completo do coordenador:

3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

3.1. Início:

3.2. Término:

4. CARGA HORÁRIA TOTAL DA ATIVIDADE

5. CLIENTELA DA ATIVIDADE

OBS: Nome completo

COORDENADOR:

Nome:

Carga horária:

COMISSÃO ORGANIZADORA

Nome:

Carga horária:

INSTRUTORES:

Nome:

Carga horária:

Nome:

Carga horária:

PARTICIPANTES:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Nome:

Carga horária:

Nome:

Carga horária:

Nome:

Carga horária:

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

6. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

6.1. Nome completo: ___________________________________________________________

6.2. Matrícula: ________________________________________________________________

6.3. Lotação: __________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 08/06/2021, às 09:52, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 62335479 código CRC= 67F20348.
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