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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 10/2020, de 28 de Outubro de 2020. 

 Aprova o Regulamento da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização – COPPEXII da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de 

suas atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da 

sua contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o 

Regimento Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, 

CONSIDERANDO:  
 

 a necessidade de atualizar as regras para o funcionamento da Coordenadoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização; 

 a atual composição do Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, 

Inovação e Internacionalização, com destaque para as suas respectivas políticas no 

âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 o reconhecimento de que a Educação Superior passou por ajustes que requerem 

atuação da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização de forma distinta da prevista quando da criação deste órgão no 

início das atividades da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna,  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º Instituir o Regulamento da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, 

Inovação e Internacionalização (COPPEXII), da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, 

constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 

 

Art. 2.º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário, especialmente, a Resolução da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-

Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXII) em vigor até a presente 

data. 

 

Publicada em 28 de Outubro de 2020. 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 

 
Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Presidente do Conselho Superior 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

COORDENADORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO, 

INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO (COPPEXII) 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

TÍTULO I 

DA FINALIDADE E DA COMPOSIÇÃO DA COPPEXII 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 

Art. 1.º A Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (COPPEXII) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna é órgão técnico 

superior de coordenação, deliberação e supervisão em matéria de ensino, pesquisa, pós-

graduação, extensão, inovação e internacionalização e funciona segundo as regras constantes 

do presente Regulamento.  

 

Art. 2.º A Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (COPPEXII) é composto das seguintes áreas: 

 

I – Ensino; 

II – Pesquisa; 

III – Pós-graduação; 

IV – Extensão; 

V – Inovação; 

VI – Internacionalização. 

 

Parágrafo único. Para suporte e trabalho administrativo, a COPPEXII terá colaboradores 

técnico-administrativos em quantidade necessária, conforme demanda apresentada pelos 

coordenadores, para a consecução do seu fim. 

 

Art. 3.º Compete aos Coordenadores da COPPEXII: 

 

I – participar, como membro, do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna; 

II – propor Regulamento do Fundo de Pesquisa e Extensão; 

III – propor Regulamento do Fundo de Inovação e Internacionalização; 

IV – propor Regulamento do Fundo de Pós-graduação; 
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V – propor à Diretoria Acadêmica alterações neste Regulamento;  

VI – coordenar as atividades da competência da COPPEXII. 

  

 

 

TÍTULO II 

DA ÁREA DE PESQUISA DA COPPEXII 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 

 

 

Art. 4.º Compete à área de Pesquisa da COPPEXII: 

 

I – propor textos de Regulamentos de atividades de iniciação científica; 

II – propor textos de Regulamentos, contendo normas e critérios, para concessão de Bolsas 

de Iniciação Científica; 

III – assessorar nos assuntos relativos à pesquisa científica e tecnológica, bem como 

estimular e fomentar atividades de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia; 

IV – coordenar os programas de apoio à pesquisa e à pós-graduação, com a finalidade de 

viabilizar a implementação de bolsas de iniciação científica; 

V – coordenar os programas de fomento, intercâmbio e divulgação da produção científica, 

cultural e artística; 

VI – fomentar a produção e a publicação científica, tecnológica, cultural e artística, bem 

como a apresentação de artigos em eventos científicos. 

VII – garantir o cumprimento das normas técnicas, respeitada a legislação vigente, no que 

concerne à gestão acadêmica no âmbito de pesquisas; 

VII – organizar e coordenar seminários de pesquisa e de iniciação científica no âmbito da 

Instituição; 

IX – promover a integração da pesquisa no âmbito da Instituição e desta com outras 

Instituições congêneres; 

X – viabilizar parcerias com entidades e órgãos públicos e privados para o desenvolvimento 

das atividades de pesquisa. 

 

 

TÍTULO III 

DA ÁREA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA COPPEXII 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 

 

 

Art. 5.º Compete à área de Pós-graduação da COPPEXII: 
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I – propor textos de Regulamentos de cursos de pós-graduação; 

II – propor textos de Regulamentos, contendo normas e critérios, para concessão de Bolsas 

de Pós-graduação; 

III – assessorar nos assuntos relativos à pós-graduação propostos pelas coordenações de 

cursos, bem como estimular e fomentar atividades de pós-graduação; 

IV – coordenar os programas de apoio à pós-graduação, com a finalidade de viabilizar a 

implementação de bolsas de pós-graduação; 

V – coordenar os programas de fomento, intercâmbio e divulgação da produção científica, 

cultural e artística e da pós-graduação; 

VI – estimular e assessorar os processos de avaliação contínua dos cursos de pós-graduação; 

VII – fomentar a produção e a publicação científica, tecnológica, cultural e artística, bem 

como a apresentação de artigos em eventos científicos de pós-graduação. 

VIII – garantir o cumprimento das normas técnicas, respeitada a legislação vigente, no que 

concerne à gestão acadêmica no ensino em pós-graduação; 

IX – organizar e coordenar seminários de pós-graduação no âmbito da Instituição; 

X – promover a integração da pós-graduação no âmbito da Instituição e desta com outras 

Instituições congêneres; 

XI – viabilizar parcerias com entidades e órgãos públicos e privados para o desenvolvimento 

das atividades de pós-graduação. 

 

 

 

 

TÍTULO IV 

DA ÁREA DE EXTENSÃO DA COPPEXII 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 

 

 

 

Art. 6.º Compete à área de Extensão da COPPEXII: 

 

I – analisar, avaliar e aprovar ou reprovação o Projeto de Extensão que lhe forem submetidos; 

II – orientar aos professores para elaboração dos projetos e programas; 

III – oferecer apoio logístico aos projetos em parceria com a Diretoria de Marketing; 

IV – emitir os certificados dos participantes dos projetos e programas; 

V – definir as entregas de relatórios periódicos; 

VI – elaborar pastas dos Projetos com base nos relatórios entregues; 

VII – desenvolver parcerias para realização de eventos institucionais; 

VIII – desenvolver parcerias com empresas, comunidade e órgãos em geral; 
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IX – acompanhar as demandas, do setor de extensão, encaminhadas à Diretoria de 

Marketing. 

 

 

 

TÍTULO V 

DA ÁREA DE INOVAÇÃO DA COPPEXII 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 

 

 

 

Art. 7.º Compete à área de Inovação da COPPEXII: 

 

I – contribuir para a criação de um ambiente favorável à geração de novos conhecimentos e 

a sua transferência para a sociedade, por meio de parcerias tecnológicas; licenciamentos; 

transferência e cessão de tecnologia; compartilhamento de instalações, capital intelectual e 

recursos humanos; serviço técnico especializado, dentre outras, em consonância com a 

missão institucional de criar e disseminar saberes e experiências; 

II – estimular a cooperação entre o setor empresarial e a FASAI; 

III – induzir e valorizar a atividade criativa na produção científica, tecnológica e artística de 

seu corpo docente, discente e técnico-administrativo, bem como estimular a transformação 

do conhecimento científico e tecnológico da FASAI em inovações capazes de promover o 

desenvolvimento social; 

IV – fomentar a pesquisa científica básica e tecnológica; 

V – promover ações visando à conscientização da comunidade universitária e da sociedade 

em geral e à difusão da cultura relacionada a propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia e inovação, estimulando sua participação na implementação e execução da 

Política de Inovação.  

VI – contribuir para o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva e social.  

VII – difundir a cultura empreendedora e promover a criação e o desenvolvimento de 

empreendimentos inovadores, com apoio direcionado a empresas nascentes e pequenas 

empresas; 

VIII – promover ações visando à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento regional; 

IX – promover a proteção da propriedade intelectual de modo que gere benefícios à 

sociedade e a justa recompensa à FASAI e aos criadores; 

X – verificar a conveniência da adoção de medidas de proteção legal dos processos e 

produtos desenvolvidos na FASAI e assegurar o sigilo necessário, observando as normas 

estabelecidas pela COPPEXII; 
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XI – reconhecer a FASAI como titular da propriedade intelectual gerada por membros da 

comunidade acadêmica; 

XII – estimular a simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, 

tecnologia e inovação e adotar controle por resultados em sua avaliação; 

XIII – estimular ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual 

em cursos de graduação e pós-graduação, de formação transversal complementar, 

incentivando parceria com outras instituições; 

XIV – estimular atividades de ensino, pesquisa e extensão em nível internacional, conforme 

as Diretrizes para a Internacionalização da FASAI; 

XV – possibilitar a participação minoritária no capital social de empresas, com o propósito 

de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes 

desta Política; 

XVI – Apoiar a integração dos inventores independentes às atividades institucionais, ao 

sistema produtivo e ao desenvolvimento industrial, conforme conveniência verificada pela 

COPPEXII e pela Diretoria Acadêmica. 

 

 

TÍTULO VI 

DA ÁREA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA COPPEXII 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 

 

 

Art. 8.º Compete à área de Internacionalização da COPPEXII: 

 

I – produzir regulamento das atividades de intercâmbio de colaboradores, professores e 

alunos da FASA e alunos estrangeiros; 

II – estabelecer regras quanto às atividades de intercâmbio para professores e colaboradores 

da FASA, como também de professores do exterior em regulamento próprio; 

III – instituir normas para o reconhecimento de disciplinas cursadas por alunos da FASAI 

em IES estrangeiras articulando-as com o PPC dos cursos; 

IV – regulamentar processos de internacionalização de negócios do ecossistema de 

empreendedorismo e inovação em nível de cooperação internacional; 

V – instituir o Núcleo de Internacionalização para atuar em casos de concessão de bolsas 

para participação em programas, eventos e ações internacionais; 

VI – propor a Política de Internacionalização; 

VII – propor convênios para efetivação da internacionalização, bem como capacitação de 

professores e discentes para mobilidade e outras ações congêneres; 

VIII – consolidar acordos entre instituições e órgãos internacionais com a FASAI; 
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IX – identificar e mapear instituições estrangeiras que ofertam atividades acadêmicas em 

língua portuguesa; 

X – buscar acordos com instituições de renome no âmbito internacional; 

XI – fomentar cooperações técnicas internacionais para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DA ÁREA DE EXTENSÃO DA COPPEXII 

 

 

Art. 9.º São objetivos da área de Extensão da COPPEXII:  

 

I – articular o Ensino e a Pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento dos discentes com os interesses e as necessidades da sociedade 

organizada em todos os níveis; 

II – estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular, 

visando à produção de conhecimento com permanente interação entre teoria e prática; 

III – valorizar os Programas de Extensão Interinstitucionais, e demais ações voltadas para o 

intercâmbio e a solidariedade internacional; 

IV – apoiar ações de educação ambiental e de desenvolvimento sustentável como ações 

permanentes de Extensão; 

V – incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência 

social e política e para a formação do profissional-cidadão; 

VI – incentivar a solução de problemas regionais e nacionais em conformidade com a missão 

social da Instituição; 

VII – promover ações que facilitem o acesso de pessoas e grupos não pertencentes à 

comunidade acadêmica ao conhecimento; 

VIII – apoiar as produções comunitárias, culturais, desportivas, sociais e de lazer;  

IX – apoiar as ações que tratam dos direitos humanos, estimulando as práticas voltadas para 

a construção de uma sociedade plural e atenta à diversidade; 

X – contribuir na realização do Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição por 

meio de uma política institucional de Extensão. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

 

Art. 10. Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, e viabiliza a relação transformadora entre a 
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Faculdade e a sociedade. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

Seção I 

Das Definições 

 

 

Art. 11. As atividades de Extensão da COPPEXII têm as seguintes modalidades:  

 

I – “Programa de Extensão”, conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio 

e longo prazos, com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando 

projetos e outras ações existentes tais como:  

a) cursos; 

b) eventos; 

c) prestação de serviços e produção acadêmica, inclusive de pesquisa e ensino; 

 

II – “Projeto de Extensão”, conjunto de ações processuais e contínuas de caráter educativo, 

social, cultural, científico ou tecnológico, com um objetivo definido e limitado a um prazo 

determinado de execução, que deve resultar em uma intervenção ou produto que será objeto 

de avaliação, vinculados, preferencialmente, a programas de extensão. 

III – “Curso de Extensão”, conjunto de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou prático 

com a finalidade de qualificar a comunidade em geral, em diversas áreas do conhecimento, 

por meio de acesso ao conhecimento produzido na Faculdade; 

IV – “Prestação de Serviços”, atividades de transferência à comunidade, do conhecimento 

gerado e instalado na Faculdade, contratado por terceiros (comunidade ou empresa), 

compondo o quadro de prestação de serviço as empresas juniores e as ligas instaladas na 

Instituição que prestam serviços em todas as áreas de conhecimento da Faculdade; 

V – “Eventos”, ações que implicam na apresentação e exibição pública e livre ou também 

com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico 

desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Faculdade. 

 

 

Art. 12. As atividades de Extensão da COPPEXII têm as seguintes naturezas:  

 

I – “Didático-Pedagógicas”, desenvolvidas no âmbito do Curso de Graduação, fomentando 

a sua dinamização por meio de diversificados métodos de estudo/atividade didática 

específica, e, dentre outras e conforme a especificidade do Projeto, compostas por: 

a) congressos; 
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b) semanas; 

c) palestras; 

d) mesas-redondas; 

e) debates; 

f) seminários; 

g) júri simulado; 

h) estudo de casos; 

i) jogos de empresa; 

j) cinema e sociedade; 

l) jogos esportivos ações culturais. 

 

II – “Ação Comunitária e Responsabilidade Social” ou “Ação Comunitária de Prestação 

de Serviços” na perspectiva de prática profissional enriquecedora da formação acadêmica, 

veiculadora da retroalimentação do ensino e viabilizadora da intervenção institucional na 

sociedade, e, dentre outras e conforme a especificidade do Projeto, compostas por: 

a) ação comunitária; 

b) ação em parceria com empresas; 

c) Dia do Ensino Responsável; 

d) Dia do Voluntariado; 

e) ações de responsabilidade social. 

 

III – “Extraclasse”, visando introduzir os alunos no campo de atuação profissional para 

integração e conhecimento da realidade social e do futuro trabalho profissional, e, dentre 

outras e conforme a especificidade do Projeto, compostas por: 

a) visitas técnicas; 

b) viagens de estudos; 

c) Empresa Júnior; 

d) Consultório Modelo; 

e) Liga. 

 

 

Seção II 

DA FORMA DE ATUAÇÃO 

Subseção I 

Das Disposições Iniciais 

 

 

Art. 13. As atividades de extensão deverão ser implantadas por meio de projetos, cujas 

diretrizes serão unificadas por Procedimentos Operacionais Padrão (POP). 
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Paragrafo único. O projeto deverá, obrigatória e necessariamente, refletir um conhecimento 

a transmitir, o retorno do saber popular, a partir de critérios como:  

I – planejamento participativo; 

II – dialogicidade; 

III – explicitação do momento da Pesquisa na ação; 

IV – interdisciplinaridade; 

V – processo contínuo de avaliação. 

 

 

Subseção II 

Da Elaboração de Projetos e sua Submissão à Área de Extensão da COPPEXII 

 

 

Art. 14. Os projetos de extensão devem ser elaborados e desenvolvidos por iniciativa 

individual ou coletiva de docentes e discentes da FASAI, com a participação de 

comunidades. 

 

Art. 15. Os projetos deverão apresentar ações integradas e interdisciplinares, com 

caracterização de prática e objetivos mediatos e de longo alcance. 

 

Parágrafo único. A materialização das ações projetadas deverá ser de médio e longo prazo, 

cumprindo um ciclo completo de ações que permitam, além do exercício científico, o 

pedagógico e a possibilidade de redução de tempo no alcançar dos objetivos. 

 

Art. 16. Para elaboração dos projetos, devem-se levar em conta necessariamente as seguintes 

diretrizes operacionais: 

I – planejamento participativo; 

II – interdisciplinaridade; 

III – previsão da formação de equipes executoras nas seguintes categorias: 

a) pesquisadores; 

b) estudantes; 

c) técnicos e representantes de parceiros institucionais envolvidos; 

 

IV – que resultem em serviços demonstráveis para a comunidade, devendo apresentar 

resultados científicos para o incremento do próprio acervo do conhecimento sobre a região 

em que se situa a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 

V – inclusão de, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) justificativa; 

b) objetivos; 

c) metodologia; 
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d) cronograma de execução; 

e) cronograma financeiro; 

f) sugestão de órgão financiador; 

g) proposições para avaliação e relatórios parcial e final das atividades. 

 

Art. 17. O projeto deve, obrigatoriamente: 

I – prever momentos de Pesquisa e serviços de forma explicita; 

II – prever metas e prioridades; 

III – estabelecer critérios para enquadramento das atividades; 

IV – articular ações, precipuamente atividades complementares, que redundem na melhoria 

da qualidade de vida das populações e ampliem o exercício da cidadania, sem que tais ações 

propostas se interponham a obrigações de órgãos públicos; 

V – obedecer aos procedimentos e estratégias explicitadas na Política de Extensão da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

Subseção III 

Da Aprovação dos Projetos de Extensão 

 

 

Art. 18. O projeto de extensão submetido à área de Extensão da COPPEXII será por esta 

área analisado e, se preencher os requisitos formais e se mostrar viável e exequível, será 

aprovado, com referendo da Diretoria Financeira da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna.  

 

Parágrafo único. O período para o recebimento dos projetos para análise, aprovação e 

enquadramento é determinado pelo Procedimento Operacional Padrão (POP) da área de 

Extensão da COPPEXII 

 

Art. 19. A avaliação das ações de extensão será realizada a partir dos relatórios periódicos 

em formulário padrão de avaliação de Extensão o qual será determinante para a continuação 

do projeto.  

 

Parágrafo único. Os Programas de Extensão, assim como as Ações de Extensão que os 

integram, deverão estar em consonância com a missão da Faculdade e seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

Art. 20. Compete à área de Extensão da COPPEXII analisar o projeto e, se o aprovar quanto 

à viabilidade e exequibilidade em termos de política de extensão, encaminhar o Projeto à 

Direção da FASAI, para avaliação e, se for o caso, aprovação quanto às questões financeiras 

envolvidas. 
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§ 1.º Em caso de aprovação final, o projeto será pela área de Extensão da COPPEXII 

encaminhado à Diretoria de Marketing para que se providencie o material gráfico e a mídia 

solicitada via planilha; 

 

§ 2.º Em caso de indeferimento pela área de Extensão da COPPEXII ou pela Diretoria 

Financeira, o Projeto será devolvido ao organizador do Projeto com: 

 

I – recomendação de adaptação conforme as instruções de quem o indeferir, e nova 

submissão, se for o caso; 

II – comunicar o caráter de definitividade do indeferimento, se for o caso.  

 

Art. 21. Os projetos de extensão propostos somente serão disponibilizados e divulgados após 

a aprovação sucessiva da: 

 

I – área de Extensão da COPPEXII; 

II – Diretoria Financeira. 

 

  

Subseção IV 

Do Coordenador e dos Responsáveis pelo Projeto de Extensão e suas Competências e 

Responsabilidades 

 

 

Art. 22. O Coordenador de Projeto de Extensão é indicado pela Coordenação do Curso, 

dentre integrantes do corpo docente do curso. 

 

Art. 23. Ao Coordenador de Projeto de Extensão compete: 

 

I – elaborar o Projeto e enviar para apreciação da Coordenação de Curso, Colegiado de Curso 

e da área de Extensão da COPPEXII; 

II – coordenar, supervisionar e promover o funcionamento do Programa, de acordo com as 

diretrizes normativas institucionais; 

III – elaborar e enviar relatórios parcial e final das atividades desenvolvidas pelo Projeto de 

Extensão; 

IV – elaborar o plano de metas para cada período letivo; 

V – propor alterações no projeto do Programa, sobretudo a intensificação da interseção entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VI – coordenar as atividades de articulação com a Graduação, a Extensão, a Pesquisa e com 

as demais áreas da Faculdade; 

VII – elaborar e enviar relatório periódico de atividades à COPPEXII; 

IX – desenvolvimento de parcerias com empresas, comunidade e órgãos em geral; 



 

              
 

 
 
 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

X – atuar junto à Coordenação do Curso para que haja um Professor para acompanhar a 

realização dos coquetéis e confraternizações até o seu fim, zelando pelo bem-estar e 

segurança dos participantes (Subseção III da Seção III) para os projetos e ações da sua 

competência. 

 

Art. 24. O Organizador do Evento é um Professor indicado pelo Coordenador do Curso para 

desenvolver as atividades pertinentes à organização de eventos ou projetos. 

 

Art. 25. Compete ao(s) organizador(es) do Evento: 

 

I – realizar a identificação do projeto com o nome da atividade, o programa e a linha 

programática a ser abordada, indicando quais os Cursos participantes e a classificação do 

evento de acordo com a Política de Extensão da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, 

como curso, evento esportivo ou cultural; 

II – realizar a identificação completa do(s) organizador(es) do projeto; 

III – preencher de forma clara e correta as informações básicas do projeto (resumo, palavra-

chave, público-alvo, pré-requisito, vagas, carga horária; investimento, local de realização, 

período de realização, parceria(s), docentes envolvidos, alunos envolvidos, colaboradores 

técnico-administrativos envolvidos e infraestrutura necessária); 

IV – preencher de forma clara e correta a caracterização do evento informando a justificativa, 

os objetivos e o cronograma das atividades;  

V – elaborar a planilha orçamentária do evento junto ao colaborador da área de Extensão da 

COPPEXII e Diretoria de Marketing da FASAI, que deverá conter todas as receitas e 

despesas do evento, bem como de todo material de suporte e gráfico, discriminadas de forma 

clara e objetiva; 

VI – encaminhar, em formulário próprio, o Projeto à área de Extensão da COPPEXII com o 

prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência à solicitação da realização da 

atividade/evento, com atendimento aos requisitos constantes do Procedimento Operacional 

Padrão (POP) da área de Extensão da COPPEXII;  

VII – realizar prestação de contas de todo o evento em até 07 (sete) dias após o evento, ao 

Coordenador da Divisão Financeira da Instituição, devendo encaminhar duas cópias da 

prestação de contas para que seja anexada e arquivadas ao Projeto Original; 

VIII – realizar, quando for o caso, reservas de hotel e aquisição de passagens para os 

palestrantes, juntamente com o setor de compras, conforme o Procedimento Operacional 

Padrão do Setor de Compras e Almoxarifado e de acordo com a Planilha aprovada no 

Projeto; 

IX – constituir Equipe de Cerimonial do Evento com mínimo de 08 (oito) e máximo de 12 

(doze) Acadêmicos, de acordo com a necessidade do evento; 

X – acompanhar as atividades da Equipe de Cerimonial do Evento que será responsável pela 

arrumação das pastas e crachás, bem como de toda e qualquer solicitação na realização do 

evento; 
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XI – providenciar lembrança a ser entregue aos palestrantes ao fim de cada palestra; 

XII – atuar junto à Coordenação do Curso para que haja um Professor para acompanhar a 

realização dos coquetéis e confraternizações até o seu fim, zelando pelo bem-estar e 

segurança dos participantes (Subseção III da Seção III) para os projetos e ações da sua 

competência. 

 

§ 1.º Em caso de utilização de blocos de recibo, por inviabilidade do sítio (site) de eventos, 

o Coordenador do Curso e/ou o Organizador do Evento, deverá realizar prestação de contas 

à Tesouraria da FASA, enviando apenas uma cópia da prestação de contas à área de Extensão 

da COPPEXII, para ser anexada à prestação de contas e ao projeto original.  

 

§ 2.º A utilização dos blocos de recibo está condicionada à prévia autorização da área de 

Extensão da COPPEXII ou da Direção da FASAI. 

 

 

Seção III 

Das Competências e Responsabilidades da Área de Extensão da COPPEXII com 

Relação aos Projetos Aprovados e em Execução 

 

 

Art. 26. Quanto aos Projetos aprovados na forma deste Regulamento, compete à área de 

Extensão: 

 

I – providenciar o sítio eletrônico (site) do evento ou atividade, para a realização das 

inscrições; 

II – providenciar, com o setor da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), a publicação 

da URL do sítio para a realização das inscrições, bem como a disponibilização dos 

computadores para o procedimento de leitura do código de barras para registrar a presença 

dos participantes; 

III – providenciar limpeza e toda a estrutura física para a realização do evento, bem como 

disponibilizar salas e equipamentos solicitados no Projeto; 

IV – providenciar, juntamente ao setor de Núcleo de Apoio à Gestão para manuseio de 

equipamentos de som e acompanhamento durante todo o evento; 

V – disponibilizar colaborador da área de Extensão da COPPEXII para acompanhamento 

das atividades do evento, conforme a necessidade informada no Projeto; 

VI – providenciar a emissão de etiquetas de identificação de crachá e lista de presença dos 

inscritos no evento para entrega de pasta; 

VII – imprimir os certificados, preferencialmente no último dia do evento, e entregá-lo ao 

organizador, para que sejam entregues ao seu encerramento pela Equipe de Cerimonial do 

Evento; 
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VIII – acompanhar o andamento de inscrições via sítio eletrônico e informar aos 

organizadores do Evento; 

IX – reunir com todos os setores internos que dão suporte ao evento, com 07 (sete) dias de 

antecedência de sua realização, para definição de atividades e repasse do Plano de Ação a 

ser efetivado durante o período do Evento; 

X – providenciar e encaminhar à Comissão Organizadora, Formulário de Avaliação do 

Evento, que deverá ser preenchido no último dia de realização; 

 

Parágrafo único. Após prestação de contas, compete à área de Extensão da COPPEXII: 

I – arquivar o Projeto por, no mínimo, 10 (dez) anos, em pastas correspondentes a cada 

espécie de documento, para efeitos de segurança, bem como manter o controle dos Projetos.  

II – arquivar por, no mínimo, 12 (doze) meses, os documentos referentes à prestação de 

contas. 

 

 

Subseção I 

Do Pagamento das Taxas de Inscrição 

 

 

Art. 27. Nos Eventos de Extensão com cobrança de taxa, os pagamentos serão realizados 

via boleto bancário gerado após inscrição realizada pelos participantes no sítio eletrônico de 

eventos, devendo ser pago em casa lotérica, rede bancária ou na Tesouraria da Instituição. 

 

Art. 28. Os retornos de pagamento deverão ser solicitados à Diretoria Financeira, pela área 

de Extensão, e devidamente baixados no sistema de gerenciamento do sítio de eventos, que 

realiza a baixa automática de inscrições pagas. 

 

 

Subseção II 

Dos Certificados de Participação e de Realização das Atividades de Extensão 

 

 

Art. 29. Os registros e os certificados da Ação de Extensão, devidamente aprovada e 

realizada, serão emitidos pela Secretaria Acadêmica, após a entrega do relatório e demais 

comprovações por parte do Coordenador do Projeto ou o Organizador do Evento. 

 

§ 1.º Será exigida a presença/participação mínima e carga horária da Ação de Extensão para 

a concessão de Certificados aos participantes e ouvintes, conforme definição em cada 

projeto/programa. 
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§ 2.º A área de Extensão da COPPEXII emitirá os certificados da Ação de Extensão no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento dos documentos comprobatórios. 

 

Art. 30. Deverá constar no Certificado de Ação de Extensão: 

 

I – o nome completo da pessoa que receberá o certificado;  

II – o tipo e o título da ação de extensão; 

III – o período da realização da Ação de Extensão e a carga horária; 

IV – as assinaturas da Diretoria Geral, do Coordenador do Curso de Graduação e do 

Coordenador da COPPEXII; 

 

Parágrafo único. No verso do certificado impresso da Ação de Extensão poderá constar a 

descrição sumária das atividades realizadas, com os tópicos desenvolvidos, quando for o 

caso, de acordo com o conteúdo definido na proposta da ação. 

 

Art. 31. Os certificados serão colocados à disposição dos participantes de forma eletrônica 

(on line), competindo a cada interessado imprimir o seu exemplar. 

 

Parágrafo único. Em casos específicos, definidos pelos Coordenadores da COPPEXII, 

serão emitidos na modalidade impressa. 

 

Art. 32. O Certificado do Coordenador do Projeto/Programa será assinado pela Diretoria 

geral e pela Coordenadoria da COPPEXII. 

 

Art. 33. Projeto de Extensão que esteja desprovido de comprovantes de sua realização, tais 

como lista de presença de discentes, docentes, público atendido e/ou fotos, não fará jus a 

certificados. 

 

Parágrafo único. Não serão confeccionados Certificados para ações que não estejam 

devidamente registrados na Coordenadoria da COPPEXII, bem como quando não solicitados 

em tempo hábil. 

 

 

Subseção III 

Da Realização de Coquetéis e Confraternizações 

 

 

Art. 34. Nos eventos com coquetel de encerramento, o início dos serviços do coquetel deverá 

será, no máximo, às 21h; e terminar, no máximo, às 23h30min. 
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Subseção IV 

Da Extinção de Programas e de Projetos de Extensão 

 

 

Art. 35. O Projeto/Programa de Extensão poderá ser extinto por iniciativa de Faculdade, a 

qualquer momento. 

 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS QUANTO À COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

DA COPPEXII 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 

Art. 36. As dúvidas e situações não reguladas neste Título serão encaminhadas à área de 

Extensão da COPPEXII, para que esta elabore relatório do fato e emita seu competente 

Parecer.  

 

§ 1.º O Parecer deverá ser encaminhado ao Organizador ou Coordenador do Projeto, para 

que este emita também o seu Parecer.  

 

§ 2.º Os dois Pareceres serão direcionados ao Diretor Administrativo-Financeiro da FASAI, 

para que este decida, não estando adstrito ao conteúdo dos Pareceres.  

 

§ 3.º A decisão do Diretor Administrativo-Financeiro será remetida à área de Extensão para 

ser utilizada por esta como precedente em eventuais problemas similares. 

 

Art. 37. Com fundamento na decisão constante do § 3.º do artigo anterior, a área de Extensão 

da COPPEXII decidirá conflitos futuros análogos aos já decididos pelo Diretor 

Administrativo-Financeiro. 

 

Art. 38. Este Regulamento entrará em vigor na data em que for aprovado pela Direção-

Acadêmica da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Itabuna – Bahia, 21 de Outubro de 2020. 

 

 
Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Presidente do Conselho Superior 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


