
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC -  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC NOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO  

 
RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 37/2012, DE 19 DE OUTUBRO DE 2012 

 
 
Dispõe sobre a regulamentação das Atividades de Extensão 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro. 
 
. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, 
o Estatuto aprovado pela Resolução nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de 
21/08/2009 e Decreto Presidencial de 15/12/2011, publicado no DOU de 16/12/2011, Seção 
2, página 2 RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar “Ad Referendum” a regulamentação Atividades de Extensão do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
 
Art.4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data e revoga as disposições em contrário. 
 
 
Uberaba, 19 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente do Conselho Superior do IFTM 



 

 REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO INSTITUT O FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINE IRO 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1º. Para os fins desse regulamento, extensão, no âmbito do IFTM, é tida como o processo 
educativo, cultural e científico, articulado ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, 
ampliando a relação transformadora do Instituto em diversos segmentos sociais, promovendo 
o desenvolvimento local e regional, a socialização da cultura e do conhecimento técnico-
científico.  
 
§ 1º. Tendo em vista os objetivos dos Institutos Federais, a extensão passa a ser compreendida 
como um espaço de articulação entre o conhecimento e a realidade socioeconômica, cultural e 
ambiental da região, em que educação, ciência e tecnologia se articulam juntamente com a 
perspectiva de desenvolvimento local e regional, levando à interação necessária à vida 
acadêmica.  
 
§ 2º. A extensão aprofunda os vínculos existentes entre o Instituto e a sociedade, alcançando 
novas alternativas de transformação da realidade, com a construção e o fortalecimento da 
cidadania, num contexto político democrático e de justiça social, através de diretrizes voltadas 
ao atendimento de demandas oriundas das diferentes políticas públicas de alcance social.  
 
§ 3º. As ações de extensão promovidas pelo IFTM têm por objetivo a disponibilização dos 
saberes e experiências produzidos no ambiente acadêmico, otimizando o uso direto e indireto 
por diversos segmentos sociais.  
 
§ 4º. A extensão é parte essencial do processo educacional do IFTM, estruturado no tripé 
ensino-pesquisa-extensão, de forma indissociável e sem hierarquização, atuando de forma 
dinâmica e potencializadora de resultados. 
 
Art. 2º. A extensão no IFTM possui diversos níveis de articulação e integração, de maneira a 
ofertar visibilidade para todos os segmentos sociais, tanto frente ao seu público alvo 
estudantil, em seu universo cultural, das artes, quanto na ampliação de formas diferenciadas 
de educação e pesquisa para a sociedade integrando-a ao mundo do trabalho e da produção. 
 
Art. 3º. As ações de extensão do IFTM buscam atender os princípios de cidadania, de 
equidade, de justiça, de respeito e de dignidade, em construção com a ética nas relações 
institucionais e interpessoais, agregando responsabilidade institucional e social. 
 
Art. 4º. As diretrizes de atuação de extensão, seguindo o Plano Nacional de Extensão, 
encontram-se dispostas em quatro eixos: 
 

I. Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; 
II.  Interdisciplinaridade; 

III.  Interação dialógica; 
IV.  Impacto e transformação; 

 
§ 1º. Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão reafirma a extensão como processo 
acadêmico, em que toda ação deverá estar vinculada ao processo de formação de pessoas e de 
geração de conhecimento, tendo o estudante como protagonista de sua formação para 
construção de competências necessárias à atuação profissional. 



 

 
§ 2º. Interdisciplinaridade é caracterizada pela interação de modelos e conceitos 
complementares, de material analítico e de metodologias, buscando consistência teórica e 
operacional que estruture o trabalho dos atores do processo social e que conduza à 
interinstitucionalidade, construída na interação e inter-relação de organizações, profissionais e 
pessoas. 
 
§ 3º. Interação dialógica é compreendida como o desenvolvimento de relações entre o IFTM e 
setores sociais marcadas pelo diálogo, pela ação de troca de saberes, de superação do discurso 
da hegemonia acadêmica – que ainda marca uma concepção ultrapassada de extensão. 
 
§ 4º. Impacto e transformação compreendem o estabelecimento de uma relação entre o IFTM 
e outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os 
interesses e necessidades da maioria da população e implementadora de desenvolvimento 
regional e de políticas públicas.  
 

TÍTULO II 
DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

  
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

Art. 5°. São consideradas atividades de extensão as ações executadas visando adquirir e 
disponibilizar conhecimentos. 
 
Parágrafo único. As atividades de extensão deverão ser formalizadas na forma de programas 
ou projetos de extensão e registradas nas coordenações de extensão, ou setor equivalente, nos 
câmpus do IFTM. 
 
Art. 6°. As atividades de extensão poderão ser desenvolvidas voluntariamente ou por meio de 
fomento.  
 
Art. 7°. O fomento de que trata o artigo anterior abrangerá recursos materiais e financeiros 
externos ou próprios. 
 
§ 1º. São consideradas atividades de extensão com fomento externo aquelas financiadas por 
órgãos privados, públicos e outros. 
 
§ 2º. São consideradas atividades de extensão com fomento próprio, aquelas contempladas 
por dotação orçamentária específica do IFTM. 
 
Art. 8º. Todo material adquirido por meio de atividades de extensão poderá ser registrado no 
sistema de patrimônio do IFTM, conforme disposto em seu respectivo convênio.   

 
CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES 
 

Art. 9º. São modalidades de atividades de extensão realizadas pelo IFTM: 
 

I. Acompanhamento de egressos; 
II.  Cursos e minicursos de extensão; 

III.  Empreendedorismo; 



 

IV.  Estágio e emprego; 
V. Eventos; 

VI.  Projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos; 
VII.  Visitas técnicas; 
 
§ 1º. Por acompanhamento de egressos, entende-se o conjunto de ações que visam 
acompanhar o itinerário profissional do egresso, na perspectiva de se identificar cenários junto 
ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e extensão. 
 
§ 2º. Por cursos e minicursos de extensão, entende-se a ação pedagógica de caráter teórico e 
prático, com critérios de avaliação definidos e oferta não regular que promova interesse 
técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural favorecendo a participação da 
comunidade externa e/ou interna, sendo os minicursos caracterizados por carga horária entre 
04 (quatro) e 08 (oito) horas. 
 
§ 3º. Por empreendedorismo, entende-se o apoio a formação empreendedora relativa às 
atividades sociais, criativas e organizacionais, ligadas à administração, execução e 
transformação de conhecimentos e bens em novos produtos ou serviços. 
 
§ 4º. Por estágio e emprego, entendem-se as atividades de prospecção de oportunidades de 
estágio e emprego e a operacionalização administrativa do estágio, englobando 
encaminhamento e documentação necessários para tal fim. 
 
§ 5º. Por eventos, entende-se a ação extensionista que implica na apresentação e exibição 
pública e livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e 
tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo IFTM. Para fins deste 
regulamento, os eventos de Extensão são classificados em: 
 

I. Congresso: evento científico, que abrange áreas científicas e/ou profissionais, que se 
caracteriza pela apresentação e defesa de postulados; 

II.  Seminário: eventos científicos de âmbito restrito, tanto em termos de duração (1 ou 2 
dias),  quanto ao número de  participantes, cobrindo campos de conhecimento mais 
especializados. Incluem-se nessa classificação: encontro, simpósio, jornada, colóquio, 
fórum e reunião; 

III.  Ciclo de debates: encontros seqüenciais que visam a discussão de um tema específico, 
compreendendo ciclos, circuitos e semanas; 

IV.  Exposição: exibição pública de obras de arte, produtos, serviços e afins, 
compreendendo feiras, salões, mostras, lançamentos, dias de campo; 

V. Espetáculo: Demonstração pública de eventos cênicos e musicais, compreendendo o 
recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, 
demonstração pública de canto, dança, performance e interpretação musical; 

VI.  Evento esportivo: atividade desportiva, com caráter competitivo ou não, 
compreendendo campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva; 

VII.  Festival: série de ações/eventos culturais ou esportivos realizados concomitantemente 
por um período determinado de tempo, geralmente com edições periódicas;  

VIII.  Palestras, oficinas e workshops: Conferência breve, com carga horária de até 03 (três) 
horas, sobre assunto determinado, destinada ao desenvolvimento das aptidões e 
habilidades. Uma oficina e um workshop diferenciam-se de uma palestra, pelo fato de 
os participantes não serem apenas espectadores; 

 
§ 6º. Por projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos entendem-se os projetos que 
agregam um conjunto de ações, técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou 



 

aplicadas na interação com a comunidade, representando soluções para inclusão social, 
geração de oportunidades e melhoria das condições de vida. 
 
§ 7º. Por visitas técnicas, entende-se o conjunto de ações que promova a interação das áreas 
educacionais do IFTM com o mundo do trabalho, visando a complementação dos conteúdos 
ministrados. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO  

 
Seção I 

Das disposições gerais 
 

Art. 10. Os programas e os projetos de extensão deverão estar em consonância com as 
políticas institucionais, articuladas ao Plano Nacional de Extensão. 

 
Art. 11. O programa ou o projeto de Extensão deverá ser coordenado por servidor docente ou 
técnico-administrativo integrante do quadro de pessoal do IFTM. 
 
Art. 12. Todos os programas e os projetos de extensão deverão ser registrados, na respectiva 
coordenação de extensão dos câmpus, ou setor equivalente, mediante o preenchimento do 
formulário próprio, que será disponibilizado por estas e/ou pela pró-reitoria de extensão. 
 
Parágrafo único. A coordenação de extensão, ou setor equivalente, será responsável por 
auxiliar os estudantes e os orientadores quanto ao preenchimento de todos os documentos 
necessários para o desenvolvimento de programas e projetos de extensão.  
 
Art. 13 O coordenador do programa ou projeto de extensão deverá apresentar à coordenação 
de extensão, ou setor equivalente, relatórios de acordo com o cronograma estabelecido no 
respectivo edital de seleção. 
 
§ 1º Caso não esteja previsto no edital de seleção cronograma de que trata o caput deste 
artigo, prevalecerá o cronograma estabelecido no plano de trabalho estabelecido pelo 
coordenador do programa ou projeto a que esteja vinculado o estudante bolsista e, na ausência 
deste, deverá ser apresentado relatórios ao término do semestre e/ou período de execução do 
programa ou projeto a que esteja vinculado. 
 
§ 2º Os relatórios de que trata o caput deste artigo deverão conter, sem prejuízo de outras 
informações, a relação das atividades desenvolvidas, discussão dos principais resultados, se 
existentes, para aprovação pelo orientador. 
 
§ 3º Os relatórios de que trata o caput deste artigo serão encaminhados à coordenação de 
extensão, ou setor equivalente, para acompanhamento e avaliação das atividades realizadas no 
período. 
 
Art. 14 Poderá ser oferecido fomento a programas ou projetos de extensão desenvolvidos no 
IFTM, tendo em vista os critérios e os procedimentos estabelecidos em regulamentações 
específicas.  
 
§ 1º O fomento a programas ou projetos de extensão se dará por meio da concessão de 
recursos financeiros destinados a investimento, custeio e bolsas a programas ou projetos 
realizados no IFTM. 



 

 
§ 2º Para garantir investimentos na área de tecnologia de informação, a coordenação de 
extensão no câmpus, ou setor equivalente, deverá apresentar, mediante solicitação, ao final de 
cada ano letivo, à respectiva Direção Geral de câmpus ou Direção de câmpus avançado, a 
previsão de demanda de equipamentos de tecnologia de informação para o próximo ano 
letivo, de modo a garantir a inclusão da mesma no Plano Diretor de Tecnologia de Informação 
– PDTI, conforme procedimentos estabelecidos em regulamentação específica. 
 
§ 3º Para fins deste regulamento, a bolsa é entendida como contrapartida da Instituição 
concedida a coordenador de programa ou projeto de extensão ou a estudante, de acordo com 
os princípios, condições e critérios estabelecidos neste regulamento, complementados pelo 
disposto nos respectivos editais de seleção. 
 
§ 4º A coordenação de extensão no câmpus, ou setor equivalente, deverá respeitar o 
cronograma para abertura e fechamento de editais de seleção no câmpus, previamente 
estabelecido junto a Direção Geral de câmpus ou Direção de câmpus avançado, quando se 
tratar de recurso do respectivo câmpus destinado à fomento de programas e/ou projetos de 
extensão. 
 
§ 5º Quando o recurso destinado a fomento de programas e/ou projetos de extensão for 
externo ao câmpus, a coordenação de extensão deverá promover a seleção, quando necessária, 
após comunicação oficial pelo responsável pelo financiamento e atentando-se aos critérios e 
às disposições nela especificados.  
 
§ 6º Caso o fomento inclua bolsas a programas e/ou projetos de extensão, a coordenação de 
extensão, ou setor equivalente, deverá providenciar o respectivo edital de seleção de bolsista, 
respeitando o disposto neste regulamento e regulamentações específicas. 
 
Art. 15 Somente o coordenador poderá pleitear o incentivo para seu respectivo programa ou 
projeto de extensão, respeitando o disposto em regulamentação específica. 
 
Art. 16 Percentuais e/ou valores concedidos a título de custeio, investimento e bolsas serão 
definidos em edital específico de seleção. 
 
Art. 17 A aquisição de material permanente ou de consumo, caso ocorra, deverá respeitar os 
procedimentos legais de compra de bens e contratação de serviços aplicados às instituições 
públicas. 
 
Parágrafo único. Todo material permanente adquirido com recursos financeiros de incentivo à 
extensão será registrado no patrimônio do IFTM como bem próprio, imediatamente após o 
seu recebimento, observados os procedimentos previstos na norma interna que disciplina a 
matéria. 
 

Seção II 
Das bolsas a coordenador de programa ou projeto de extensão 

 
Art. 18 A bolsa a coordenador de programa ou projeto de extensão tem por finalidade 
incentivar os servidores que coordenem programas ou projetos de extensão no IFTM e seu 
valor de referência será fixado em seu respectivo edital de seleção. 
 
Parágrafo único. Em se tratando de bolsa a coordenador de programa ou projeto de extensão, 
os editais de seleção deverão respeitar o disposto em regulamentação específica do IFTM. 



 

 
Seção III 

Das bolsas a estudante membro de equipe de programa ou projeto de extensão 
 

Subseção I 
Das disposições gerais 

 
Art. 19 A bolsa a estudante membro de programa ou projeto de extensão tem por finalidade 
oferecer bolsas a estudantes de cursos de diferentes modalidades e níveis oferecidos pelo 
IFTM, com vistas à contribuição para melhoria da qualidade do humano e profissional, por 
meio do desenvolvimento de atividade educativa remunerada de apoio à extensão, após 
seleção, sendo respeitadas as condições expressas neste regulamento e no respectivo edital de 
seleção. 
 
§ 1º O valor mensal de referência da bolsa de extensão a estudante membro de programa ou 
projeto de extensão será fixado pelo Colégio dos Dirigentes e divulgado pela Direção Geral 
de câmpus ou Direção de câmpus avançado interessado, ao final de cada ano letivo. 
 
§ 2º A bolsa será repassada ao beneficiado sob a forma pecuniária (em espécie), sendo vedado 
ao mesmo ser beneficiado por outro tipo de bolsa do IFTM ou entidade de fomento externa. 
 
§ 3º Será permitido o acumulo desta com benefícios vinculados a programas de assistência 
social internos e/ou externos. 
 
Art. 20 A carga horária semanal de atividades referente à bolsa será de 12 (doze) ou 20 (vinte) 
horas, de acordo com o especificado nos editais de seleção, em horário compatível com as 
atividades curriculares do estudante. 
 
Art. 21 O horário das atividades dos estudantes bolsistas não poderá em hipótese alguma 
coincidir com o horário de aulas do curso no período em que ele estiver regularmente 
matriculado. 
 
§ 1º. Os bolsistas exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com o IFTM. 
 
§ 2º. Em caso de programas e/ou projetos que demandem atividades em horários especiais, 
como final de semana, feriados ou fora do turno pré-definido, caberá ao orientador a 
adequação da jornada. 
 
Art. 22 A coordenação de extensão, ou setor equivalente, encaminhará, mensalmente, as 
informações e documentos necessários para que seja solicitado o pagamento de bolsa. 
 
Art. 23 A coordenação de extensão, ou setor equivalente, será responsável por encaminhar, 
mensalmente, as informações e documentos necessários para que seja solicitado o pagamento 
de bolsa. 
 
Art. 24 O período de vigência da bolsa será definido nos editais específicos. 
 
Parágrafo único. Caso o estudante bolsista não atenda às necessidades do programa ou projeto 
de extensão a que foi selecionado, o coordenador do mesmo deverá formalizar à coordenação 
de extensão, ou setor equivalente, o pedido de substituição do mesmo. 
 



 

Art. 25 Cada estudante bolsista terá um orientador, docente ou técnico administrativo, 
coordenador do programa ou projeto de extensão em que desenvolverá suas atividades, 
atendendo aos princípios e critérios expressos neste regulamento. 
 
Art. 26 A substituição do coordenador será realizada mediante comunicação formal à 
coordenação de extensão, ou setor equivalente, com exposição de motivos, assinada, para 
conhecimento e providencias, se necessárias, pela citada coordenação. 
 
Art. 27 Nos impedimentos do coordenador, a orientação ao estudante bolsista poderá ficar a 
cargo do substituto indicado ao programa ou projeto de extensão. 
 
Parágrafo único. Na ausência de coordenador, o programa ou projeto de extensão deverá ser 
encerrado. 
 
Art. 28 O não registro da freqüência incorrerá no desconto proporcional no valor da bolsa 
mensal. 
 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo será aplicado em caso de faltas não 
justificadas em que não ocorra a devida compensação de horário.   
 
Art. 29 A bolsa será rescindida: 
 

a) Ao final do período de execução do programa ou projeto de extensão; 
b) Em caso de cancelamento do programa ou projeto a pedido do coordenador; 
c) Caso o estudante solicite trancamento de matrícula ou transferência; 
d) Caso o estudante desista dos estudos no IFTM; 
e) Caso o estudante não atenda às necessidades do programa ou projeto de extensão a que 

esteja vinculado; 
f) Caso o estudante falte com os princípios éticos, morais e técnicos exigidos para a 

atividade desenvolvida referente a bolsa; 
g) Caso o(a) estudante tenha pendências de caráter disciplinar ou financeiro com setores 

do câmpus em que se encontra matriculado; 
h) Caso se esgote o tempo máximo permitido para bolsa ou o(a) estudante conclua o 

curso; 
i) A qualquer tempo, em caso de cortes de recursos da Instituição por parte do governo 

federal. 
 

Subseção II 
Da demanda 

 
Art. 30 A coordenação de extensão no câmpus, ou setor equivalente, deverá apresentar, 
mediante solicitação, ao final de cada ano letivo, à respectiva Direção Geral de câmpus ou 
Direção de câmpus avançado, a previsão de demanda de bolsas institucionais de extensão para 
o próximo ano letivo. 
 
Parágrafo único. Caberá à coordenação de extensão, ou setor equivalente, no câmpus definir 
procedimentos internos de levantamento das demandas de que trata o caput deste artigo. 
 
Art. 31 A Direção Geral de câmpus ou Direção de câmpus avançado definirá, a cada ano 
letivo, com base nas informações do art. 30 deste regulamento, a oferta de bolsas 
institucionais de extensão em seu respectivo câmpus. 
 



 

Parágrafo único. A análise e definição da distribuição da cota de bolsas institucionais de 
extensão terão por base a demanda levantada, os recursos disponíveis e as prioridades do 
respectivo câmpus. 
 
Art. 32 Uma vez definidas a oferta de bolsas institucionais de extensão, a mesma será 
encaminhada à coordenação de extensão, ou setor equivalente, para elaboração e 
acompanhamento da execução dos respectivos editais de seleção. 
 
Parágrafo único. Terminada seleção, caberá à Direção Geral de câmpus ou Direção de câmpus 
avançado a homologação do resultado final dos editais publicados durante o ano letivo. 
 

Subseção III 
Da seleção 

 
Art. 33 A seleção para bolsas de estudante membro de equipe de programa ou projeto de 
extensão somente poderá ser feita mediante edital específico para esta finalidade, respeitando 
ao disposto neste regulamento. 
 
Parágrafo único. Nenhum estudante será considerado bolsista sem que tenha obtido aprovação 
no processo de seleção e tenha assinado o termo de compromisso. 
 
Art. 34 A coordenação de extensão, ou setor equivalente, responsável divulgará edital de 
seleção específico, seguindo cronograma previamente estabelecido junto a Direção Geral de 
câmpus e Direção de câmpus avançado deste regulamento, contendo informações completas 
sobre a admissão dos estudantes ao programa, documentos exigidos, prazo e local de 
inscrições, forma e critérios de seleção adotados para cada modalidade de bolsa, além de 
outros aspectos pertinentes ao processo seletivo, dispostos neste regulamento ou 
complementares ao mesmo. 
 
§ 1º. Estabelecendo-se critérios complementares de seleção, os mesmos não poderão ferir os 
princípios e as proposições deste regulamento. 
 
§ 2º. A validade da seleção deverá ser expressa em cada edital de seleção. 
 
§ 3º. No caso de disponibilidade de vagas no decorrer do período letivo, não preenchidas com 
lista de espera, a coordenação de extensão, ou setor equivalente, poderá realizar processo 
seletivo extraordinário para preenchimento da(s) referida(s) vaga(s), respeitando-se os 
mesmos procedimentos previstos em processos anteriores, desde que autorizado pela Direção 
Geral de câmpus ou Direção de câmpus avançado. 
 
Art. 35 Para proceder a sua inscrição, o estudante interessado deverá preencher o 
requerimento de inscrição, em formulário padrão disponibilizado pela coordenação extensão, 
ou setor equivalente, entregando-o, em outro local definido no edital, acompanhado, sem 
prejuízo de outros que venham a ser solicitados, dos seguintes documentos: 
 

a) Comprovante de matrícula regular em curso conforme disposto no art. 19 deste 
regulamento; 

b) Cópia do histórico escolar do candidato; 
c) Declaração “nada consta” de débito na biblioteca do câmpus a que se encontra 

vinculado; 



 

d) Declaração “nada consta” de restrições disciplinares, fornecida pela coordenação de 
atendimento ao educando, ou setor equivalente, do câmpus a que se encontra 
vinculado; 

e) Declaração “nada consta” de débitos de documentos no setor de registro e controle 
acadêmico do campus a que se encontra vinculado; 

f) Declaração de que não é beneficiário de nenhuma forma de apoio financeiro interno e 
de entidade de fomento externa ao IFTM (pesquisa, extensão, ensino), exceto 
programas de assistência social, internos e externos. 

 
Art. 36 No processo de seleção dos(as) estudantes bolsistas, serão excluídos os candidatos 
que: 
 

a) Não atendam ao disposto no art. 19 deste regulamento; 
b) Tiverem restrições disciplinares em sua vida acadêmica no câmpus em que esteja 

matriculado ou em outra Instituição no caso de transferências; 
c) Usufruam qualquer outro tipo de benefício financeiro interno ou externo ao IFTM, tais 

como estágio remunerado, bolsa remunerada ou outros, exceto os de natureza 
assistencialista; 

d) Não concluir o curso dentro do prazo mínimo previsto para a integralização curricular. 
 
Parágrafo único. A existência de vínculo empregatício não impede a participação de estudante 
na seleção, sendo necessária, se selecionado, a comprovação de disponibilidade de horário 
para a execução das atividades vinculadas ao programa ou projeto. 
 

Seção IV 
Do acompanhamento e da avaliação dos programas e projetos 

 
Art. 37 O acompanhamento da execução e a avaliação dos resultados dos programas e 
projetos de extensão são da competência e responsabilidade da coordenação de extensão, ou 
setor equivalente, no câmpus. 
 
Parágrafo único. Cabe à coordenação de extensão nos câmpus, ou setor equivalente, 
consolidar as informações recebidas em relatórios que deverão ser encaminhados à pró-
reitoria de extensão em datas pré-estabelecidas. 
 
Art. 38 No caso de alterações substanciais no programa ou projeto de extensão, o coordenador 
deverá submetê-las à coordenação de extensão no câmpus, ou setor responsável, mediante o 
preenchimento de um novo formulário. 
  
Art. 39 Uma vez interrompido um programa ou projeto de extensão, o coordenador do mesmo 
deverá apresentar à respectiva coordenação de extensão no câmpus, ou setor equivalente, 
relatório conclusivo. 
  
Art. 40 A coordenação de extensão do câmpus, ou setor equivalente, manterá arquivo 
atualizado, com cópias dos programas e projetos, dos respectivos relatórios e demais 
documentação. 
 
Art. 41 Havendo infração disciplinar, o fato deverá ser levado à autoridade competente para 
aplicação do regulamento disciplinar do corpo discente do IFTM. 
 
Parágrafo único. O estudante bolsista que tiver sua bolsa cancelada por incidência em infração 
disciplinar não poderá retornar ao programa de bolsas acadêmicas. 



 

 
TÍTULO III 

DOS EXTENSIONISTAS  
 

Art. 42 Poderão participar das atividades de Extensão no IFTM, na condição de extensionista: 
 

I. Servidores docentes e técnico-administrativos integrantes do quadro de pessoal do 
IFTM;  

II.  Estudantes regularmente matriculados em cursos do IFTM; 
III.  Profissionais e estudantes da comunidade externa ao IFTM; 
 

TÍTULO V 
DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

 
Art. 43 Para os fins deste regulamento, considera-se produção intelectual o resultado da 
atividade de extensão abrangendo a produção artística, técnica e cultural representada por 
publicações ou formas de expressão usuais e pertinentes aos ambientes acadêmicos 
específicos. 
 
Art. 44 Caberá à pró-reitoria de extensão auxiliar no registro da produção intelectual dos 
servidores e discentes do IFTM. 
 
Art. 45 A divulgação dos resultados das atividades de extensão devem, obrigatoriamente, 
fazer referência à vinculação dos extensionistas ao IFTM, quando for o caso. 
 

TÍTULO VI 
DA CERTIFICAÇÃO 

 
Art. 46 Certificação é a declaração formal, conferida aos participantes de atividades de 
extensão, emitida pela coordenação de extensão, ou setor equivalente, no câmpus em que 
tenha sido registrada a atividade. 
 
Parágrafo Único. Entende-se por participantes de atividades de extensão as pessoas 
envolvidas na organização, na coordenação, na orientação, na exposição, na instrução, na 
monitoria, em bolsa, ouvinte ou espectador da atividade em questão. 
 
Art. 47 A certificação se divide em: 
 

I. Certificados; 
II.  Declarações; 

 
§ 1º. Por certificado, entende-se o documento oficial conferido aos participantes das 
atividades de extensão desenvolvidas pelo IFTM pela conclusão da mesma. 
 
§ 2º. Em atividades com carga horária inferior a 04 (quatro) horas, os ouvintes não terão 
direito a certificado, sendo facultada ao mesmo a solicitação de declaração, conforme § 6º 
deste artigo. 
 
§ 3º. Configura-se a conclusão da atividade de extensão pelo participante, após a 
comprovação de que este atendeu as exigências mínimas contidas no programa ou projeto da 
mesma. 
 



 

§ 4º. Cabe ao responsável pelo programa ou projeto a solicitação do certificado perante a 
coordenação de extensão, ou setor equivalente, no câmpus para os participantes, respeitando 
os procedimentos específicos contidos nesse regulamento. 
 
§ 5º. Por declaração, entende-se o documento oficial conferido aos participantes das 
atividades de extensão desenvolvidas pelo IFTM, a qual comprova uma situação específica 
frente à atividade em questão.  
 
§ 6º. Cabe ao interessado a solicitação da declaração perante a coordenação de extensão, ou 
setor equivalente, no câmpus,  respeitando os procedimentos específicos contidos nesse 
regulamento. 
 
Art. 48 A emissão de certificação deverá ser solicitada por formulário próprio, preenchido em 
duas vias, assinadas e entregues na coordenação de extensão, ou setor equivalente, no câmpus 
em que se encontra registrada a atividade. 
 

TÍTULO VII 
DA EMISSÃO 

 
Art. 49 A coordenação de extensão, ou setor equivalente, terá o prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis para a entrega dos certificados, contados a partir da data de recebimento. 
 
Art. 50 Os certificados e/ou declarações serão expedidos pela coordenação de extensão, ou 
setor equivalente, no câmpus em que tenha sido registrada a atividade, sendo assinados pelo 
coordenador de extensão, ou servidor responsável pelas atividades de extensão, e coordenador 
da atividade em questão.  
 
Art. 51 Os certificados deverão ser registrados pela coordenação de extensão, ou setor 
equivalente do câmpus em que tenha sido registrada a atividade, em documento próprio 
contento informações necessárias para sua confecção. 
 
Parágrafo Único. Todo certificado deverá trazer em seu verso o objetivo e/ou conteúdo 
programático, com o(s) nome(s) do(s) respectivo(s) responsável(eis), além de conter a carga 
horária parcial, se for o caso, e total da atividade, o número e a data de registro e a assinatura 
do responsável por esta. 

 
TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 52 Para toda e qualquer certificação, a coordenação de extensão, ou setor equivalente, 
deverá ter em seus registros, o programa e/ou projeto e os relatórios de encaminhamento e 
conclusão da atividade, bem como a listagem dos aptos a serem certificados. 
 
Art. 53 Os casos omissos deverão ser comunicados à pró-reitoria de extensão para 
deliberação. 
 
Art. 54 Os formulários específicos deverão ser disponibilizados pela coordenação de 
extensão, ou setor equivalente, no câmpus de forma impressa e/ou eletrônica para os 
interessados. 
 
Art. 55 Este regulamento deverá ser aplicado em consonância com leis, regulamentos e editais 
específicos, caso existentes. 



 

 
Art. 56 Esta Regulamentação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 


