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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 12/2020, de 28 de Outubro de 2020. 

 

 
 Aprova a Política de Extensão 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 fixar regras específicas e diretrizes para o desenvolvimento das 

ações, cursos e demais atividades de extensão no âmbito da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna; 

 

 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1.º Instituir a Política de Extensão 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. 

 
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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POLÍTICA DE EXTENSÃO DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE 

ITABUNA – FASAI 

  

 

 

CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

SEÇÃO I 

Definição da Extensão 

 

 

Art. 1º A Extensão Acadêmica é um processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Iniciação à Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a Faculdade e a Sociedade. 

 

Art. 2º Com as atividades de Extensão, a FASAI busca oferecer à sociedade e proporcionar 

oportunidades de treinamentos e participação em cursos e atividades além de suas 

atribuições regulares, bem como ampliar suas atribuições de responsabilidades.  

 

 

SEÇÃO II 

Objetivos da Extensão 

 

 

Art. 3º São objetivos da extensão: 

 

I – Articular o Ensino e a Iniciação 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 – estabelecer intercâmbios com instituições nacionais e internacionais; 
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VI – incentivar a solução de problemas regionais e nacionais em conformidade com 

a missão social da IES; 

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 – promover ações que incentivem a sustentabilidade social e inovação na região 

e no território nacional; 

XI – estimular os programas multidisciplinares de ações junto à comunidade;  

XII – oferecer cursos de atualização científica ou da formação acadêmica, de 

aperfeiçoamento profissional, de ampliação cultural, de especialização técnica e outros que 

possam constituir instrumentos para maior acesso ao conhecimento existente;  

XIII – contribuir na realização do Plano de Desenvolvimento Institucional da IES 

por meio de uma política institucional de Extensão. 

 

 

SEÇÃO III 

Da Natureza das Atividades de Extensão 

 

 

Art. 4º As atividades de Extensão poderão se apresentar com seguinte natureza:  

 

I – Didático-Pedagógicas desenvolvidas no âmbito do curso de graduação, 

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

didática específica. Atividades: congressos, semanas, palestras, mesas redondas, debates, 

seminários, júri simulado, estudo de casos, jogos de empresa, cinema e sociedade, jogos 

esportivos, ações culturais, dentre outras. 

 

II – “Ação comunitária e responsabilidade social” ou “de prestação de 

serviços” realizada na perspectiva de prática profissional enriquecedora da formação 

acadêmica, veiculadora da retroalimentação do ensino e viabilizadora da intervenção 

institucional na sociedade. Atividades: ação comunitária, ação em parceria com empresas, 
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Dia do Voluntariado, Gincana Solidária, ações de responsabilidade social, dentre outras. 

 

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

para transposição e conhecimento da realidade social e do futuro trabalho profissional. 

Atividades: visitas técnicas, viagens de estudos, Empresa Júnior, Ligas, NPJ, escritório 

modelo, dentre outros. 

 

 

SEÇÃO IV 

Modalidades das atividades de Extensão 

 

 

 

Art. 5º São modalidades de atividades de extensão: 

 

 

 

I – Programa de Extensão: é um conjunto de ações de caráter orgânico-

institucional, de médio e longo prazo, com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo 

comum, articulando projetos e outras ações existentes tais como: cursos, eventos, prestação 

de serviços e produção acadêmica, inclusive de iniciação a pesquisa e ensino. 

II – Projeto de Extensão: são conjuntos de ações processuais e contínuas de caráter 

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

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

de avaliação pela Instituição e Comunidade. Os projetos de extensão devem, 

preferencialmente, estar vinculadas a programas de extensão, áreas de concentração (1- 

sociedade e meio ambiente e 2 - sustentabilidade e saúde) e linhas de trabalhos. 

III – Curso de Extensão: são ações pedagógicas de caráter teórico e/ou prático com 

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

através do acesso ao conhecimento produzido nas Faculdades. 

IV – Prestação de Serviços: são atividades de transferência à comunidade do 

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

empresa). Compõem o quadro de prestação de serviço as empresas juniores e ligas 

instaladas na instituição que prestam serviços em todas as áreas de conhecimento da 

Faculdade. 
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V – Eventos esportivos, artísticos, culturais ou sociais: Promover atividades que 

coloquem a sociedade em contato com o patrimônio cultural da humanidade (por exemplo: 

peças de teatro, apresentações de corais, shows musicais, sessões de cinema ou vídeo, jogos 

ou promoções desportivas, de lazer, etc.), de modo que as pessoas possam ter acesso a esse 

patrimônio. 

VI – Cursos de atualização científica: Atualizar o participante acerca da evolução 

do conhecimento (da produção científica e tecnológica) em uma área do mesmo ou sobre 

um objeto de estudo específico. Não pretendem especializar nem ampliar conhecimento ou 

experiência e sim atualizar, em relação ao que está acontecendo, com o conhecimento sobre 

um assunto, em um período de tempo recente. 

VII – Publicações (livros, revistas, artigos, anais, resenhas, comunicações em 

congressos, etc.): Divulgar a produção de conhecimento da IES e da humanidade em geral, 

em veículos que tornem essa produção disponível e maximizem sua acessibilidade a toda a 

sociedade. 

VIII – Produção de vídeos, filmes e similares: Facilitar o acesso ao conhecimento 

gerado qualquer de suas modalidades de trabalho com o conhecimento (científica, técnica, 

filosófica, artística, etc.). 

IX – Eventos científicos e técnicas (Congressos, mesas-redondas, simpósios, 

encontros, seminários, palestras, conferências ou teleconferências): Promover 

atividades organizadas, para que a sociedade tome conhecimento da produção intelectual 

nas diversas áreas do conhecimento, a partir de contato direto com os indivíduos que 

produzem, sistematizam ou criticam esses conhecimentos, acompanhando o próprio 

processo de produção desse conhecimento ou conhecendo os resultados do mesmo.  

X – Criação ou manutenção de programas em estações de rádio ou de televisão: 

Difundir e tornar acessíveis o conhecimento produzido pela IES e o patrimônio cultural já 

existente. 

XI – Cooperações interinstitucionais tecnológicas, educacionais ou científicas: 

Promover ações que visem auxiliar outra instituição a realizar atividades tais como: 

disciplinas de cursos de graduação ou de pós-graduação, participação em projetos de 

iniciação científica, realização de atividades em conjunto para viabilizar projetos de ambas 

as instituições. 
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SEÇÃO V 

Responsabilidades do Docente - Coordenador de Projeto/Programa 

 

 

Art. 6º O Coordenador de Projeto de Extensão é aquele que propõe o Projeto conforme a 

área de pesquisa e conhecimento que é validado pela coordenação do curso, colegiado, 

COPPEXII e conselho da extensão. 

 

Art. 7º Ao coordenador de Projeto de Extensão compete: 

 

I – elaborar o projeto e enviar para apreciação da coordenação de curso, colegiado 

de curso, COPPEXII e conselho de extensão; 

II – coordenar, supervisionar e promover o funcionamento do programa, de acordo 

com as diretrizes normativas institucionais; 

III – elaborar e enviar relatório parcial e final das atividades desenvolvidas pelo 

Projeto de Extensão; 

IV – exercer outras atribuições concernentes ao bom funcionamento do Projeto de 

Extensão; 

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

VI – propor alterações no projeto do Programa, sobretudo à intensificação da 

interseção entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VII – coordenar as atividades de articulação com a Graduação, a Extensão, a 

Iniciação a Pesquisa e com as demais áreas da Faculdade; 

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

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

X – responsável pela mensuração de satisfação do público interno e sociedade 

atendida pelo projeto, além da produção do relatório final. 

 

SEÇÃO VI 

Concessão e Bolsas de Extensão do Docente 

 

 

Art. 8º Buscando promover o incentivo a formação constante do docente e o incentivo aos 

trabalhos de extensão, a Coordenadoria de Extensão, com a aprovação da Direção Geral, 
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promoverá o incremento da carga-horária dos professores, coordenador e auxiliares, do 

projeto.  

 

Art. 9º Para a concessão de bolsas de Extensão, o Coordenador do projeto deverá apresentar:  

 

I – Projeto de Extensão devidamente preenchido, ressaltando o impacto social e 

cientifico; 

II – Plano de trabalho, citando as principais atividades que serão desenvolvidas;  

III – Cópia de documentos pessoais;  

 

 

SEÇÃO VII 

Concessão e Bolsas de Extensão do Discente 

 

 

Art. 10 Buscando promover o empoderamento dos acadêmicos em trabalhos/atividades de 

extensão, a Coordenadoria de Extensão, com a aprovação da direção Geral, promoverá 

incentivo através de descontos em mensalidade dos estudantes.  

 

Art. 11 Para a concessão de bolsas de Extensão, o Coordenador do projeto, que será o 

orientador do bolsista, deverá apresentar:  

 

I – Edital de seleção; 

II – Plano de trabalho do aluno bolsista, citando as principais atividades que serão 

desenvolvidas;  

III – Cópia de documentos pessoais;  

IV – Histórico Escolar do aluno, completo e  

V – Preenchimento dos formulários de requisição de bolsa.  

 

Art. 12 Para as renovações das bolsas, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

  I – Avaliação e justificativa detalhada do orientador para continuidade do bolsista; 

 II – Relatório Parcial do Projeto;  

III – Histórico Escolar do aluno, completo; 



 

              
 

 

 

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

IV – Preenchimento dos formulários de requisição.  

 

Art. 13 Para as renovações das bolsas, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

  I – Avaliação e justificativa detalhada para continuidade; 

 II – Mensuração do impacto do projeto pelos pares internos e comunidade. 

 

Art. 14 A Coordenadoria de Extensão possui regulamento próprio. 

 

Art. 15 Eventuais omissões e obscuridades da presente Política serão sanadas mediante 

requerimento direcionado à Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão, 

Inovação e Internacionalização (COPPEXII). 

 

Art. 17 Esta Política entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
 

 

 

 

 

 

 


