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I – Projeto de Extensão – Conjunto de ativdadee de caráter educatioo culturalo artetcoo cventíco e

tecnológvcoo que eniolia docenteeo peequveadoreeo dvecentee (bolevetae ou ioluntárvoe) e eerivdoree

técnvcoe admvnvetratioeo deeeniolivdae junto à comunvdadeo medvante açõee proceeeuave contnuae.

II – Programa de Extensão –  Conjunto de projetoe e açõee de exteneão e/ ou outrae ativdadee de

exteneão  ivnculadaeo  de  caráter  orgânvco  vnettucvonalo  com  dvretrvzee  e objetioe  comuneo

dvrecvonadoe àe queetõee releiantee da eocvedade.

III  –  Curso  de  Extensão  –  Aquele  que  ofertado  à  comunvdadeo  objetie  a  eocvalvzação  do

conhecvmento acadêmvcoo potencvalvzando o proceeeo de vnteração da vnettuvção com a eocvedadeo

por mevo da execução de calendárvo próprvoo conteúdo programátco e carga horárva de duração.

Podem ocorrer na forma de cureoe com carga horárva mínvma de 4 horaeo que ee enquadrem dentro

dae lvnhae ou evxoe temátcoe da exteneão;

IV  –  Eventos  de  Extensão  –  Ativdade  realvzada  no  cumprvmento  de  programaçõee  eepecíícaeo

oferecvdae com o propóevto de produzvro evetematzar e dviulgar conhecvmentoeo tecnologvae e bene

culturave com a partcvpação da comunvdade externao podendo deeeniolier-ee em níiel vnettucvonal

ou não. Oe eientoe podem eer claeevícadoe em: 

a) Congreeeo – Eiento de grandee proporçõeeo de âmbvto nacvonal ou vnternacvonalo em geral
com duração de 3 a 7 dvaeo que reúne partcvpantee de uma comunvdade cventíca ou proíeevonal
ampla.  Abrange  um  conjunto  de  ativdadeeo  tave  como:  meeae-redondaeo  paleetraeo  conferêncvaeo
pavnéveo oícvnaeo eeeeõee de temae lvireeo cureoeo oícvnaeo workehope ou laboratórvoe – ativdadee com
duração de até ovto horae (ee vgual ou eupervor a ovto horaeo deie eer claeevícado e regvetrado como
cureo).  Incluv-ee  neeea  claeevícação  a  conferêncva  enquanto  eiento  (conferêncvae  munvcvpave  ou
eetaduave dviereae); 

b) Semvnárvo –  Eiento cventíco de âmbvto menor  do que o congreeeoo  tanto em termoe de
duração (pode durar horae ou 1 ou 2 dvae)o quanto de número de partcvpanteeo cobrvndo campoe de
conhecvmento  mave  eepecvalvzadoe.  Incluem-ee  neeea  claeevícação:  encontroo  evmpóevoo  jornadao
colóquvoo fórum e reunvão; 

c) Conferêncva – tpo formal de apreeentação fevta por conivdadoe eepecvaveo geralmente uma
ígura de deetaque na área;

d) Paleetra – Tvpo formal de apreeentação fevta por conivdadoe eepecvaveo geralmente uma ígura
de deetaque na áreao dvfervndo da conferêncva apenae por permvtr o debate do paleetrante com a
plateva;

e) Meea Redonda e Pavnéve – Apreeentaçãoo por um número reetrvto de conivdadoe de um tema
comum queo ao ínalo é debatdo com a plateva; 

f) Svmpóevoo Jornadao Semvnárvoo Colóquvoo Fórumo Reunvão e Encontro – Eientoe cventícoe de
âmbvto menor do que o congreeeoo tanto em termoe de duração quanto de número de partcvpanteeo
cobrvndo campoe de conhecvmento mave eepecvalvzadoe; 
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g) Cvclo de Debateeo Semana e Cvrcuvto – Encontroe eequencvave que iveam a dvecueeão de um
tema eepecííco; 

h) Expoevçãoo Fevrao Salãoo Moetra e Lançamento – Exvbvção públvca de obrae de arteo produtoeo
eerivçoeo  etc.o  utlvzada  para  dviulgação  ou  promoção  de  produtoe  e  eerivçoe;  v)  Eepetáculo  -
Demonetração  públvca  de  eientoe  cênvcoe  muevcave.  Incluv:  recvtalo  concertoo  ehowo  apreeentação
teatralo  exvbvção  de  cvnema  e  teleiveãoo  demonetração  públvca  de  cantoo  dança  e  vnterpretação
muevcal;

i) Eiento Eeportio – Incluv: campeonatoo tornevoo olvmpíadao apreeentação eeportia; 
j) Feetial – Sérve de açõee/eientoe ou eepetáculoe artetcoeo culturave ou eeportioeo realvzadoe

concomvtantementeo em geral com edvçõee pervódvcae.
k) Campanha – Açõee pontuave que iveam a um objetio deínvdo;
l) Oícvna  e  Laboratórvo  –  Conjunto  de  ativdadee  de  caráter  prátcoo  que  ivea  deeeniolier

determvnadae habvlvdadee e conhecvmentoe em uma área eepecííca; 


