
7. Fortalecer, ampliar e diversificar as atividades de extensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Item O que fazer (What) Por quê (Why)
Quando Fazer 

(When)

Onde 

(Where)
Quem (Who)

Como Fazer 

(How)

Quanto  

custa R$  

(How 

Much)

Posição  

(Status)

1

Promover um seminário 

anual de pesquisa e 

extensão no âmbito da 

Unidade, a fim de dar 

publicidade aos resultados 

dos projetos de pesquisa e 

de extensão desenvolvidos 

pelos professores e pelos 

alunos da graduação e da 

pós-graduação, com a 

publicação online dos anais 

do evento na página da 

Faculdade, contendo os 

resumos das apresentações 

e/ou trabalhos completos. 

(também consta do item 4)

Necessidade de 

divulgar os projetos de 

pesquisa e extensão da 

Unidade e, com a 

publicação dos anais, 

também atender à 

demanda de produção 

científica.

Segundo semestre 

de cada ano (após 

a semana de 

iniciação 

científica)

Faculdade 

de Direito

Todos os 

professores, alunos 

da graduação e da 

pós-graduação e 

bolsistas de pesquisa 

e extensão

Indicação de uma 

comissão 

organizadora 

composta por 

docentes e 

discentes.

Sem gastos



2

Promover equânime 

distribuição da carga 

horária entre os docentes, 

contemplando as 

atividades de extensão 

Até o momento, as 

atividades de extensão 

não são contempladas 

na carga horária dos 

professores. Em regra, 

nas reuniões 

departamentais, as 

atividades 

extensionistas não 

impactam na 

distribuição das 

disciplinas entre os 

docentes.  

Anualmente, no 

segundo semestre, 

conforme 

planejamento 

departamental e 

Resolução a ser 

aprovada pelo 

Conselho de 

Unidade.

Departamentos com 

apoio da Direção, 

conforme Resolução 

a ser aprovada pelo 

Conselho de 

Unidade.

Respeitando o 

mínimo estipulado 

para atividades de 

ensino, os projetos 

de extensão, 

devidamente 

aprovados pela Pró-

Reitoria de 

extensão, serão 

computados na 

carga horária do 

professor. Cada 

departamento, ao 

final do período, 

deverá indicar os 

projetos de 

extensão que estão 

sendo realizados 

pelos professores. 

Sem custo



3

Mapeamento das 

atividades de extensão 

realizadas pelos 

professores  

A falta de informação e 

de dados referentes 

aos projetos já 

realizados dificulta o 

planejamento para o 

fortalecimento das 

atividades 

extensionistas.

Até o segundo 

semestre de 2015 

Departamentos, 

Coordenação e NDE 

com o apoio da Pró-

Reitoria de 

Extensão. 

Levantamento dos 

projetos de 

extensão já 

cadastrados na Pró-

Reitoria de 

Extensão 

Verificar a 

possibilidad

e de um 

bolsista



3

Investir na capacitação dos 

docentes para a realização 

de projetos de extensão 

A falta de capacitação e 

de informação sobre a 

extensão  afastam, por 

vezes, os docentes das 

atividades 

extensionistas.  

Uma vez por ano, 

podendo ser 

agregado ao 

evento 

mencionado no 

item 1.

Departamentos, 

Coordenação e 

Direção com apoio 

da Pró-reitoria de 

extensão.  

Realização de 

pequenos eventos, 

como o apoio da 

Pró-Reitoria de 

extensão e da 

Diretoria de 

Projetos, voltados 

para capacitação 

dos professores. 

Convidar docentes 

da própria 

Universidade para 

compartilhar as 

suas experiências e 

informações  sobre 

os principais 

desafios na prática 

de atividades 

extensionistas.

Os custos 

variam de 

acordo com 

o evento. 



4

Aperfeiçoar a divulgação 

dos projetos de extensão 

realizados pelos docentes   

Além de estimular 

discentes e docentes, o 

aperfeiçoamento da 

divulgação contribui 

para  o fortalecimento 

de uma cultura  

extensionista.    

Permanentemente Departamentos, 

Coordenação e 

Direção com apoio 

da Pró-reitoria de 

extensão e da 

Diretoria de 

Projetos.  

Divulgação dos 

projetos dos 

Docentes na página 

eletrônica e nas 

redes sociais da 

Faculdade de 

Direito.   

Se possível, 

utilização 

de bolsistas 

LEGENDA: 


