
 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO – NEX 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Definição 

 

 

Art. 1º - O Núcleo de Extensão (NEX) da Faculdade de Medicina de Itajubá mais que um simples 

agrupamento de representantes acadêmicos constitui um instrumento destinado a interligar as 

atividades de extensão com as demandas da comunidade. 

 

 

CAPÍTULO II 

Do Objetivo 

 

 

Art. 2º - O objetivo do NEX é assegurar o desenvolvimento das Atividades de Extensão, buscando 

manter uma relação bidirecional entre instituição e comunidade, por meio de programas, projetos, 

prestação de serviços, cursos e eventos; de cunho educativo, científico, tecnológico e artístico-

cultural, promovendo a formação de profissionais socialmente referenciados. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Administração 

 

 

Art. 3º - A administração do NEX compete Coordenador do NEX, indicado pelo Diretor 

Acadêmico, de acordo com os termos do Regimento da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT). 

 

Art. 4º - A gestão das Atividades de Extensão é feita da seguinte forma: 

 

I – INSTÂNCIA DELIBERATIVA: A ser exercida pela administração do NEX. 

II – INSTÂNCIA EXECUTIVA: Coordenadores docentes das Atividades de Extensão e 

Represeentantes discentes das Atividades de Extensão 

 

Art. 5º - Composição do NEX: 

 

I – Coordenador do NEX; 

II – Diretor Acadêmico; 

III – Coordenador do curso de medicina; 

IV – Secretário(a) (Indicado pelo Diretor Acadêmico); 

V – 2 Representantes Docentes (Indicados pelo Diretor Acadêmico); 

VI – 2 Representantes discentes titulares e 2 suplentes (Indicado pelo Coordenador do NEX); 

 

a) Atribuições: O NEX tem as seguintes atribuições: 

 Coordenar as Atividades de Extensão; 

 Implementar a política editorial das Atividades de Extensão; 

 Acompanhar as Atividades de Extensão; 

 Divulgar as Atividades de Extensão; 

 Analisar e deliberar as Atividades de Extensão; 
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 Organizar e manter atualizado o cadastro das Atividades de Extensão. 

 Acompanhar e certificar as Ligas Acadêmicas. 

 

 

 

Parágrafo Único. Todos os atos e decisões emitidas pelo NEX estarão sujeitos à análise e reforma 

pelo Coordenador do NEX, quando necessário. 

 

Art. 6º - Sobre a INSTÂNCIA EXECUTIVA: 

 

I – Das Atividades de Extensão: 

 

a) Podem ser orientadores os docentes vinculados à FMIT e que tenham Atividades de 

Extensão para serem desenvolvidas após aprovação. 

b) Caberá ao Orientador das Atividades de Extensão: 

c) Buscar a articulação da atividade extensionista com outras atividades desenvolvidas na 

comunidade interna e externa; 

d) Orientar, acompanhar e avaliar sua execução, bem como estimular os discentes a 

elaborar propostas de extensão; 

e) Encaminhar relatório final ao NEX das atividades até 30 (trinta) dias após o término 

do projeto. 

f) Divulgar resultados das Atividades de Extensão, preferencialmente em Eventos e 

Publicações e encaminhar ao NEX. 

 

II – Dos Representantes das Atividades de Extensão: São representantes os discentes (orientandos) 

da FMIT que tenham Atividades de Extensão a serem desenvolvidas após aprovação pelo NEX. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Atividades de Extensão  

 

 

Sessão I - Do Conceito 

 

 

Art. 7º - Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, as Atividades de Extensão são 

processos educativos, culturais e científicos. É uma via de mão dupla, entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade que permite a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, 

favorecendo a visão integrada do social. Para fins deste regulamento, as atividades de extensão 

são entendidas como: programas, projetos, prestação de serviços, cursos e eventos integrados ao 

ensino e à pesquisa de modo interdisciplinar, realizados através de atividades permanentes e/ou 

temporárias, de caráter educativo, cultural, artístico e/ou científico, desenvolvidas através de ações 

sistematizadas e voltadas a questões sociais relevantes. 

 

Art. 8º - Entende-se como Atividade de Extensão aquela que contemple as seguintes dimensões: 

 

I – Integração entre a teoria e a prática na formação profissional; 

II – Colaboração na formação da sociedade, através de formas diretas de atuação; 

III – Consideração do conhecimento socialmente adquirido e do desenvolvimento da comunidade. 

IV– Contenha pelo menos 1 indivíduo externo ao meio discente e docente da Faculdade de 
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Medicina de Itajubá, sendo este considerado comunidade. 

 

Art. 9º - A Extensão na FMIT é dividida nas seguintes atividades: programas, projetos, cursos, 

eventos e prestação de serviços, assim definidos: 

 

I – Programa é o conjunto de projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, com ações de médio 

a longo prazo, com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando no mínimo 

duas atividades de extensão (projetos, cursos, eventos e prestação de serviços) distintas. Com carga 

horária mínima de 48h. 

 

II – Projeto é o conjunto de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, cultural, 

científico ou tecnológico, com objetivo bem definido e prazo determinado. O Projeto pode estar 

vinculado a um Programa ou ser registrado como Projeto sem vínculo. Com carga horária mínima 

de 24h. 

 

III – Curso é o conjunto articulado de ações pedagógicas, direcionado à comunidade, de caráter 

teórico ou prático, presencial, planejadas e organizadas de modo sistemático. O Curso pode estar 

vinculado a um Programa ou ser registrado como Curso sem vínculo. Com carga horária mínima 

de 8 horas. 

 

IV – Evento são ações voltadas à comunidade 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 Instituição. O Evento pode estar 

vinculado a um Programa ou ser registrado como Evento sem vínculo. Com carga horária mínima 

de 4 horas. 

 

V – Prestação de Serviços são atividades de transferência à comunidade, do conhecimento gerado 

e instalado na instituição, podendo ser contratado por terceiros (comunidade ou empresa). A 

prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade, não resulta na posse de 

um bem para os respectivos prestadores de serviços e sem fins lucrativos. A Prestação de Serviços 

pode estar vinculada a um Programa ou ser registrada como Prestação de Serviços sem vínculo. 

Com carga horária mínima de 8 horas. 

 

 

Sessão II – Da Proposta 

 

 

Art. 10º - A Proposta das Atividades de Extensão deve contemplar, pelo menos, as seguintes 

informações: 

 

I – Identificação da Atividade de Extensão e filiação; 

II – Justificativa da proposta elaborada, demonstrando a relevância na área temática e linha de 

extensão estabelecidas institucionalmente 

III – Descrição das Atividades de Extensão a serem desenvolvidas pelo (s) professor (es) e aluno 

(s) envolvido (s); 

IV – Descrição sucinta e atualizada dos recursos materiais e apoio logística da FMIT e de 

parceiros. 

V – Cronograma 

 

Art. 11º - A Proposta das Atividades de Extensão é apresentada por meio de formulários definidos 
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pelo NEX. 

 

Art. 12° - As Atividades de Extensão são propostas pelos orientadores e orientandos submetidas 

para análise do NEX. 

 

 

Sessão III – Da Seleção e Análise 

 

 

Art. 13° - As datas para a seleção das Atividades de Extensão serão previamente divulgadas. 

 

Art. 14° - As Atividades de Extensão serão selecionadas por meio de reuniões mensais pelo NEX. 

As documentações necessárias deverão ser entregues 15 dias antes da reunião mensal (datas a 

serem divulgadas pelo NEX no início do ano letivo). 

 

Art. 15º - Após a análise das Atividades de Extensão, o NEX emitirá um parecer da decisão final 

da seguinte forma: 

 

I – Aprovada; 

II – Pendência; 

III – Reprovada. 

 

Art. 16º - As Atividades de Extensão só deverão iniciar após aprovação pelo NEX. 

 

 

Sessão IV – Da Aprovação, Pendência, Reprovação e Renovação 

 

 

Art. 17º - As atividades de Extensão só poderão ter início após a aprovação, com o retorno 

devidamente encaminhado nos e-mails dos responsáveis, pelo NEx. 

 

Parágrafo único. As atividades iniciadas (incluindo divulgações) previamente à aprovação do 

NEx, que contenham logotipo, nome, ou qualquer referência de parceria com a Faculdade de 

Medicina de Itajubá, não serão aprovadas, não possuindo nenhum vínculo com o Núcleo de 

Extensão. Dessa forma o orientador será responsável por quaisquer adversidades ocorridas durante 

esse período. 

 

Art. 18° - As Atividades de Extensão aprovadas poderão ter início de acordo com o cronograma 

apresentado no formulário próprio. 

 

Art. 19º - As Atividades de Extensão pendentes deverão enviar as correções solicitadas, pelo NEx, 

no prazo máximo de 60 dias. Sendo assim, as atividades não poderão ser iniciadas sem a aprovação 

das correções confirmada por e-mail.  

 

Art. 20º - As Atividades de Extensão reprovadas não poderão ser realizadas. 

 

Art. 21º - As Atividades de Extensão a serem renovadas também deverão ser encaminhadas para 

o NEx, respeitando o Artigo 17º. Nos casos em que o cronograma dessas atividades se inicie nos 

meses de fevereiro e março, ou seja, antes do calendário de reuniões divulgado pelo NEx, poderá 

ser solicitado a realização de uma reunião extraordinária a fim de obter a aprovação. 
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Sessão V – Da Duração 

 

 

Art. 22º - As atividades de Extensão são desenvolvidas de forma continuada, terão a duração 

máxima de 2 (três) anos e poderão ser, por motivo definido pelo NEX, paralisadas ou substituídas. 

 

 

Sessão VI – Da Organização 

 

 

Art. 23º - Todos os componentes da organização das Atividades de Extensão deverão ser 

vinculados ao Grupo Educacional Afya, sendo estes docentes ou discentes, não excluindo a 

possibilidade de haver orientadores de outras instituições, desde que seja obedecido o Parágrafo 

1 do Artigo 25º. 

 

Art. 24º - As disposições dessa sessão se tratam de sugestões para a melhor organização das 

atividades propostas, não sendo, as seguintes nomenclaturas, exigidas pelo NEx. 

 

Art. 25º - Os Projetos deverão ser constituídos pelos seguintes cargos: Orientador, Coordenador e  

Executor, obedecendo a seguinte proporção: 

  

I - Orientador:  

 

a) Mínimo de 1 (um) docente vinculado ao Grupo Educacional Afya; 

b) Nos casos em que houver mais de um orientador, obrigatóriamente um deles deve ser 

docente vinculado ao Grupo Educacional Afya. 

 

II - Coordenador: 

 

a) Mínimo de 1 (um) a 2 (dois) Coordenadores para até 10 Executores; 

b) Mínimo de 2 (dois) a 3 (três) Coordenadores para 10 a 50 Executores; 

c) Mínimo de 3 (três) a 4 (quatro) Coordenadores para 50 a 100 Executores; 

d) Mínimo de 4 (quatro) a 6 (seis) Coordenadores para acima de 100 Executores; 

 

III - Executor: no mínimo 1 (um). 

 

 

Sessão VII – Dos Documentos 

 

 

Art. 26º - Todo e qualquer atividade deve conter: 

 

I - Lista de Presença (anexada à ata/relatório); 

II - Termo de Autorização de Divulgação de Imagem (caso haja divulgação de imagens); 

III - Convite de Participação Voluntária em Evento (caso haja a participação de profissionais 

externos). 

  
Art. 27º - Em caso de parceria com qualquer órgão externo, deverá ser anexado ao Formulário de 
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Proposta o Termo de Parceria, disponibilizado no site, com a assinatura e autorização do 

responsável pelo respectivo órgão.  

 

 

Sessão VIII – Da Finalização 

 

 

Art. 28º - Das atualizações de alterações: 

 

I - Quando houver a inclusão de subprojeto em Atividade de Extensão institucionalizados, este 

deverá ser apreciado pelo NEX. 

II - Quaisquer alterações que forem efetuadas no projeto, como a admissão e desligamento de 

membros ou a alteração de cargos, deverão ser enviadas em formato de declaração de atualização 

para o NEx, assinada pelo Orientador.  

 

Art. 29º - Disposições sobre a finalização: 

 

I - Em atividades de longa duração, a fim de facilitar a elaboração do relatório final, que será 

entregue ao término da vigência do projeto, sugere-se que sejam feitos relatórios mensais contendo 

as descrições das atividades elaboradas no mês, juntamente com as atas. 

 

Parágrafo único. As estruturas dos relatórios e das atas ficam a critério do elaborador do projeto, 

porém, devem conter no mínimo a data da atividade, o horário de início e término, os membros 

participantes e uma breve descrição das atividades desenvolvidas. 

 

II – Durante o desenvolvimento das atividades deverão ser enviadas, mensalmente, fotos e 

documentos para o e-mail nex@fmit.edu.br. 

 

III - Ao término do período proposto para as Atividades de Extensão é obrigatória a apresentação 

de relatórios finais, os quais deverão ser apreciados pelo NEX. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

 

 

Art. 30º - Os casos omissos desse regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Núcleo de 

Extensão da FMIT, sempre em consonância com o Regimento da FMIT. 

 

Art. 31º - Este Regulamento é realizado nos termos do Regimento da FMIT. 

 

Art. 32° - Em caso de necessidade de reformulação desse regulamento, as mudanças precisarão 

ser aprovadas pelo Diretor Acadêmico. 

 

 

Itajubá (MG), 30 de Maio de 2019. 


