
 

 

 

 

 

REGIMENTO DA CÂMARA DE EXTENSÃO 

Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas 

 

I – DO OBJETIVO DO REGIMENTO 

II - DA NATUREZA 

III- DA CONSTITUIÇÃO 

VI-DAS ATRIBUIÇÕES 

V-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO DO REGIMENTO 

 

Art. 1º - Este regimento tem como objetivo estabelecer a natureza, a constituição, a 

competência e o funcionamento da Câmara de Extensão do Centro de Artes (cA) da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

 

CAPÍTULO II 

NATUREZA 

 

Art. 2º - A CÂMARA DE EXTENSÃO do Centro de Artes da Universidade Federal de 

Pelotas é uma das três Câmaras constituídas no Centro de Artes, sendo as outras 

duas a de Ensino e a de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Art. 3º - A CÂMARA DE EXTENSÃO é órgão extensionista de caráter consultivo, 

deliberativo e de infraestrutura que tem por finalidade coordenar, avaliar e dar 

apoio às atividades de extensão e de divulgação dos diversos Cursos que 

constituem o Centro de Artes da UFPel. 

 



CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 4º - A CÂMARA DE EXTENSÃO é composta de: 

I - Por um Coordenador 

II - Por um Vice-Coordenador 

III - Por dois professores representantes de cada Colegiado do cA (um titular e um 

suplente) 

IV- Por, no mínimo, dois funcionários técnicos administrativos 

V- Por dois alunos estagiários do Curso de Design Gráfico (para apoio as atividades 

de divulgação)  

§ 1º - O Coordenador e o vice-coordenador serão eleitos entre os membros 

constituídos da Câmara de Extensão, em eleição secreta, de maioria simples, pelo 

prazo de dois anos, podendo ser reconduzidos após aprovação do Conselho do 

Centro; 

§ 2º - os representantes dos diversos Colegiados (mencionados no inciso III) serão 

indicados pelos respectivos Colegiados à Coordenação da Câmara e ao Conselho do 

Centro; 

§ 3º- Em caso de substituição do Coordenador e/ou dos representantes dos 

Colegiados, o preenchimento da função será feito nos moldes dos parágrafos 1º e 

2º; 

§ 4º - A função dos funcionários e dos alunos é assessorar a Coordenação da 

Câmara nas atividades administrativas da mesma; 

§ 5º – Os membros do corpo docente, eleitos para a Câmara de Extensão deverão 

apresentar os seguintes requisitos: ter a coordenação e a participação em 

Projeto(s) de Extensão; pertencer ao corpo docente permanente do Centro de 

Artes da UFPel. 

Parágrafo único – Todos os representantes da Câmara de Extensão devem ter um 

suplente. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Da Câmara de Extensão 

 



Art. 5º - À CÂMARA DE EXTENSÃO compete elaborar a política de extensão do 

Centro de Artes observando as políticas públicas vigentes, para assim, coordenar, 

avaliar e assessorar as atividades de extensão propostas pelos professores dos 

Cursos que constituem o Centro.                 

São as seguintes atribuições da Câmara de Extensão (sem prejuízo de outras que 

venham a ser criadas): 

Assessorar, orientar os professores e acadêmicos na elaboração de Projetos e 

Relatórios de Extensão quando for solicitado; 

Analisar e avaliar os Projetos e Relatórios de Extensão encaminhando com parecer 

à Comissão de Extensão e, após, ao Conselho do Centro; 

I. Encaminhar os Projetos e Relatórios de Extensão para a Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura (PREC), após aprovação do Conselho; 

II. Realizar reuniões de planejamento e avaliação com os professores da Comissão 

de Extensão; 

III. Participar das reuniões do Conselho do Centro; 

IV. Realizar as divulgações dos Projetos devidamente aprovados, através do 

Informativo Eletrônico da Câmara, do Portal da UFPel, de material promocional e 

demais mídias, conforme solicitação do(a) professor(a) coordenador(a); 

V. Realizar as inscrições para participação nos Projetos de Extensão sempre que 

necessárias; 

VI. Elaborar o material para os controles de presenças dos inscritos nos Projetos de 

Extensão; 

VII. Receber o Relatório Final de cada Projeto de Extensão acompanhado do seu 

registro fotográfico, o qual será documentado no Catálogo de Extensão Anual do 

Centro de Artes; 

VIII. Elaborar, com a responsabilidade conjunta da coordenação de cada Projeto, o 

encaminhamento para PREC da ficha, do cadastro e do verso (súmula do 

programa) para a emissão dos certificados de participação nos Projetos de 

Extensão; 

IX. Organizar e disponibilizar os certificados; 

X. Emitir atestados (com dados dos relatórios) aos participantes dos Projetos, 

sempre que necessário; 



XI. Controlar e administrar a conta FAU/Projeto ARTES, com os recursos 

adquiridos através de inscrições nos Projetos de Extensão, sendo que o professor 

coordenador de cada Projeto é responsável pela aplicação dos recursos do mesmo; 

XII. Organizar a documentação dos Projetos por Curso; 

XIII. Representar a Câmara de Extensão em eventos de extensão da UFPel e de 

outras Instituições; 

XIV. Controlar e organizar o painel de divulgação com cartazes internos e externos; 

XV. Promover a atualização da caixa de e-mails - que inclui o cadastramento da 

comunidade interna e externa, para recebimento do Informativo Eletrônico da 

Câmara; 

XVI. Providenciar a elaboração de material de divulgação e do Informativo Semanal 

das atividades de extensão; 

XVII. Acolher as solicitações da comunidade e repassá-las para à Comissão de 

Extensão para o devido encaminhamento; 

XVIII. Promover reuniões de avaliação com as Instituições parceiras e /ou 

atingidas pelos Projetos de Extensão; 

XIX. Divulgar para a comunidade do Centro de Artes os eventos de extensão, as 

inscrições para bolsas universitárias, os Editais para envio de Projetos; 

XX. Orientar os acadêmicos bolsistas no preenchimento das documentações 

exigidas pela PREC; 

XXI. Promover o intercâmbio cultural, visando à troca de experiências entre o 

Centro e os diversos órgãos de difusão cultural da cidade e do país. 

 

Da Comissão de Extensão: 

 

I. Participar das Reuniões da Câmara de Extensão de acordo com o calendário 

anual de reuniões previamente programado e aprovado, e extraordinariamente, 

quando convocada pela coordenação ou pela maioria dos membros; 

II. Traçar diretrizes e propor medidas que visem à expansão, ao aperfeiçoamento e 

à organização das atividades de Extensão; 

III. Estabelecer critérios para análise e acompanhamento: 

- Dos Programas 

- Dos Projetos 

- Dos Relatórios 



- Dos resultados da Extensão para os alunos e para a comunidade 

- Do reflexo da extensão do Centro de Artes na Comunidade Geo-Educacional da 

UFPel 

-Da indissociabilidade do Ensino-Pesquisa-Extensão; 

IV. Informar nos colegiados que representam, as solicitações, as decisões e os 

questionamentos tratados em reunião da Câmara de Extensão; 

V. Programar e promover a cada dois anos um Seminário Interno de Extensão 

Universitária do Centro de Artes; 

VI. Emitir parecer sobre assuntos relativos às atividades de extensão; 

VII. Discutir políticas públicas voltadas às atividades de extensão; 

VIII. Estimular a participação dos atuantes nos Projetos de Extensão (professores e 

alunos) no SEURS- Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, no Salão de 

Extensão da UFPel e em demais eventos de Extensão; 

IX. Estimular o desenvolvimento de Programas e/ou Projetos de Extensão que 

desenvolvam e abriguem diferentes ações que propiciem continuidade e relevância 

social na comunidade; 

X. Divulgar as informações recebidas sobre formas de captação de recursos na 

UFPel e fora dela (agências financiadores, empresas etc.), bem como de órgãos 

internacionais de apoio à extensão; 

XI. Dar cumprimento às atribuições que lhe forem conferidas pela Direção do 

Centro de Artes, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura- UFPel, pelo COCEPE e/ou 

por instâncias superiores da UFPel. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 6º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Câmara de 

Extensão, salvo expressa competência de outro órgão.  

Artigo 7º - Este Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 

COCEPE da UFPel,  após aprovação pelo Conselho Deliberativo do Centro de Artes 

da UFPel. 

Parágrafo Único - Qualquer alteração neste Regimento deverá ser aprovada por 

dois terços dos membros da Comissão de Extensão antes de ser submetida ao 

Conselho Deliberativo do Centro de Artes da UFPel. 


