Núcleo de Extensão Universitária
Grupo Educacional Unis
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O QUE É A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO GRUPO EDUCACIONAL UNIS?
De acordo com o Instrumento de Avaliação dos Cursos, aprovado pelo Ministério da Educação, a
extensão acadêmica é ação de uma instituição junto à comunidade, disponibilizando ao público externo o
conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos.
Para viabilizar e efetivamente oportunizar aos seus alunos um processo educativo, cultural e
científico que articule o ensino teórico e prático de forma indissociável e viabilize a relação transformadora
entre ensino superior e sociedade, o Unis-MG conta com um Núcleo de Extensão que tem a função
precípua de planejar, organizar, gerir e registras as atividades extensionistas, valendo-se de políticas
próprias, previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, quais sejam:
I. Democratização do conhecimento acadêmico e da participação efetiva do discente no
desenvolvimento regional.
II. Oferta de atividades extensionistas na forma de programas, cursos ou projetos articulados com a
formação do aluno.
III. Vinculação das atividades extensionistas aos cursos regularmente oferecidos pela instituição.
IV. Demonstração da relevância acadêmica, científica e social das atividades no entorno
institucional.
V. Registro e certificação das atividades na forma de regulamentação interna.
Fonte: PDI Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS-MG
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AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO SE CARACTERIZAM POR:
1.

PROGRAMAS
Programa de Extensão é um conjunto de projetos articulados de forma institucional e que envolva
objetivo cujas características temporais são de continuidade e de permanência, abrangendo diferentes
setores do Unis – MG.
Os Programas de Extensão podem nascer tanto para o atendimento de demandas sociais,
identificadas pela comunidade acadêmica ou solicitadas pela comunidade, como a aplicação e
disseminação de conhecimento construído pela comunidade acadêmica do Centro Universitário.
Programas de Extensão podem ser propostos pela Reitoria do Unis-MG, pelas Unidades de Gestão
do Unis-MG, pelo poder público, por organizações não governamentais, por instituições ou empresas.
2.

PROJETOS
Projeto de Extensão é um conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, científico ou
tecnológico, executado de forma planejada, com objetivos de periodicidade.
Projetos de Extensão podem nascer para o atendimento de demandas externas ou internas, para a
produção de conhecimento, para a aplicação e disseminação de saberes construídos pela comunidade
acadêmica do Centro Universitário.
Projetos de Extensão podem ser propostos pela Reitoria do Unis-MG, pelos Institutos do Unis – MG,
pelo poder público, por organizações não-governamentais, por instituições ou empresas.
3.

CURSOS
Conjunto articulado de ações pedagógicas planejadas e organizadas de maneira sistemática,
incluindo carga horária e processo avaliativo de presença, de caráter teórico e/ou prático.
Os cursos podem ser classificados como de iniciação, atualização, aperfeiçoamento ou qualificação
profissional.
Cursos de Extensão podem atender demandas externas ou internas e podem ser propostos pela
Reitoria do Unis-MG, pelos Institutos do Unis – MG, pelo poder público, por organizações não
governamentais, por instituições ou empresas.
Ex: Cursos, Treinamentos...
4.

EVENTOS
Constituem iniciativas de caráter educativo, cultural, científico ou tecnológico que não têm a
dimensão de continuidade. São executados de forma planejada, com objetivos de curto prazo e tempo de
execução reduzido.
Eventos podem nascer para o atendimento de demandas externas ou internas e podem ser
propostos por professores, coordenadores de curso, grupos de discentes ou pela comunidade.
Ex: Palestras, Semanas Acadêmicas, Congressos, Dias temáticos,...
5.

PRODUTOS ACADÊMICOS
Conjunto de bens ou serviços produzidos no âmbito do Centro Universitário com o objetivo de
aplicar e disseminar o conhecimento. Nessa forma de atividade, estão reunidas a produção de material
didático utilizando as mais diversas tecnologias, a prestação de serviços de assessoramento e consultoria, a
prestação de serviços com a utilização dos laboratórios do Unis-MG e a documentação de ações
extensionistas na forma de vídeos, CDs, revistas e catálogos.
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COMO REGISTRAR UMA ATIVIDADE DE EXTENSÃO PARA QUE SEJA CERTIFICADA PELO UNIS-MG?
1. O primeiro passo é preencher devidamente o Formulário de Registro, disponível no site
www.extensao.unis.edu.br, menu formulários.
2. Segundo passo, encaminhar o formulário preenchido para o e-mail extensao@unis.edu.br, com no
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da realização da atividade.
3. Terceiro passo, após análise e confirmação, a Extensão dará apoio necessário para a realização da
atividade.
4. Quarto passo, preenchimento do Relatório Final de Extensão, disponível no site
www.extensao.unis.edu.br, menu formulários, anexando as fotos e listas de presença.
5. Quinto e último passo, enviar o relatório no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após o término da
atividade para o e-mail extensao@unis.edu.br.
PROCEDIMENTOS PARA VALIDAÇÃO DO REGISTRO DA ATIVIDADE EXTENSIONISTA
Faça o registro da atividade com pelo menos 15 dias de antecedência para que os colaboradores da
Extensão possam ajudá-lo na organização da atividade;
Registre com fotos a atividade, pois as fotos são uma forma de comprovar a realização da mesma;
Faça uma lista de presença e recolha a assinatura dos participantes. As mesmas deverão ser
enviadas a Extensão para serem anexadas ao processo para futuras consultas e comprovação da
participação do aluno;
Os alunos deverão fazer suas inscrições para as atividades através do site:
www.extensao.unis.edu.br, pois só assim o aluno estará devidamente inscrito para participar da
atividade e assim receber o seu certificado.
Os certificados estarão disponíveis para impressão no site da Extensão: após 7 (sete) dias úteis da
entrega do Relatório Final pelo responsável da Atividade.
Qualquer dúvida entre em contato pelo telefone: 3219-5217 e converse com um dos colaboradores
da Extensão que estarão prontos e preparados para ajudar em qualquer necessidade ou mande um
e-mail para extensao@unis.edu.br.

Equipe Extensão Universitária Grupo Educacional Unis:
Luciane Aparecida de Souza – Coord. do Núcleo de Extensão
extensão@unis.edu.br
Isteliane da Silva Vitor – Assistente do Núcleo de Extensão
assistente.extensao@unis.edu.br
Pedro Taceli Neto – Assistente do Núcleo de Extensão
relacionamento.extensao@unis.edu.br
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