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APRESENTAÇÃO 
 
O presente Regulamento da Extensão da FLT foi concebido a partir da compreensão de 
que a extensão consiste em um processo educativo, cultural e científico que articula o 
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza uma relação transformadora entre 
a academia (faculdade) e a sociedade civil organizada, possibilitando um intercâmbio 
frutífero de saberes e experiências, que oxigena e confronta a academia com os 
problemas reais e atuais da sociedade, e enriquece a mesma a partir do ensino e da 
pesquisa realizados na academia (Plano Nacional de Extensão Universitária/Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão/ Secretaria de Ensino Superior – SESU / MEC). Extensão não se 
limita, desse modo, à compreensão tradicional de disseminação de conhecimentos (na 
forma de cursos, conferências, palestras, seminários), de prestação de serviços 
(assistências, assessorias, consultorias) e difusão da cultura (realização de eventos ou 
produtos artísticos e culturais), mas abrange uma maior interação entre os membros da 
comunidade acadêmica e a comunidade civil. A dialética entre a teoria e a práxis, no 
contexto da interação crítica e construtiva entre a academia e a sociedade, estudantes 
e cidadãos/população, promove a formação mais abrangente, voltada à reflexão e à 
resolução dos desafios, dilemas, problemas e demandas da sociedade nas mais variadas 
áreas. Desta forma, a produção e a socialização conhecimento e da pesquisa auxilia nos 
processos de intervenção na realidade, possibilitando interação e ações coletivas entre 
a academia e a população. Tais intervenções na realidade social ou eclesial visam 
produzir saberes acessíveis à população e, simultaneamente, promotores de 
transformações na realidade social. A extensão possibilita melhoras nos processos de 
ensino-aprendizagem das faculdades, e ao mesmo tempo, a possibilidade de 
intervenções construtivas na sociedade. A academia é desafiada a buscar de modo mais 
abrangente novas propostas e soluções inovadoras para os problemas da sociedade. E 
a sociedade, que usufrui dos saberes produzidos na faculdade, tem a oportunidade de 
refletir critica e construtivamente suas práticas. Para que esse encontro entre academia 
e sociedade seja frutífero, faz-se importante identificar sempre os reais interesses, as 
necessidades e as demandas locais e regionais da população, enquanto comunidade civil 
ou religiosa, que requer reflexão acadêmica. Cabe à faculdade manter-se sensível e 
aberta a tais necessidades e apelos, auxiliando pessoas a obterem o conhecimento. 
Extensão é, desse modo, não apenas uma atividade acadêmica, mas dimensão 
imprescindível de uma faculdade de teologia cidadã. 
Numa Faculdade de Teologia, como é o caso da FLT, considera-se, dentro do conjunto 
da sociedade, de modo mais aguçado, a questão religiosa e a espiritualidade como áreas 
em que acadêmicos interagem com a comunidade, incluindo as comunidades de fé 
dentro desta. Em consonância com disposições gerais do PNE 2014-2024, o Documento 
de área da teologia da CAPES para a Teologia preconiza, por exemplo, de forma geral, 
que a teologia „tem potencial para contribuir no enfrentamento de desafios nacionais 
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em educação, ética, melhoria da qualidade de vida através de compreensão aberta e 
plural das cosmovisões religiosas“ (CAPES, 2016, p. 10). Destaca que a abordagem da 
espiritualidade possui influência „na dimensão psíquica, saúde e ordenamento ético“. 
Seus temas podem „qualificar o debate público em relação à democracia“. A extensão 
em uma faculdade de teologia cristã tem a contribuir não apenas para uma interação 
maior entre a academia e igrejas cristãs, mas para a discussão e o debate público de 
temas de imprescindível relevância para a sociedade atual, como questões de cultura, 
ética e bioética, possibilidades e limites da ciência, diálogo ecumênico, diálogo inter-
religioso e tudo o que diz respeito à questões públicas em pauta. A extensão da FLT 
possibilitará, assim, que a faculdade de teologia esteja promovendo reflexões 
teológicas, interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares, contribuindo tanto 
para o avanço da ciência, quanto para a socialização dos resultados da ciência junto à 
população brasileira.  
A indissolubilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão é preconizada desde os 
primórdios da atuação da FLT no ensino superior, em 2001. Em especial, na última 
década, atividades e cursos de extensão ganharam corpo e espaço na instituição, tendo-
se multiplicado as ofertas e ações nessa área extensionista. A partir do lema institucional 
„Teologia a serviço da vida“, docentes e discentes encontram-se em constante interação 
com a comunidade, em especial com comunidades cristãs, tratando da discussão dos 
grandes temas da existência humana, das relações entre igreja e sociedade, fé e ciência, 
ética e esperança. Mas também abordando concretamente os desafios nas áreas da 
família e da dependência química. Grande número de atividades extensionistas tem sido 
promovidas, como o atestam os certificados de extensão e os relatórios de atividades 
da FLT nesta última década e meia.  
Com a elaboração do presente REGULAMENTO, essa gama imensa de práticas já 
institucionalizadas agora também recebe uma normatização escrita. O compromisso já 
existente com a extensão e a prática já efetivada, incorporada e institucionalizada, são 
formalizados, de modo que a instituição reafirma, assim, seu compromisso inalienável 
com a extensão, com a promoção de valores democráticos e cristãos, de igualdade e 
desenvolvimento social. A FLT contribui, dessa forma, para a formação de uma pessoa e 
de um profissional cidadão, sensível aos desafios da população, aberto a refletir e a 
buscar soluções para as perguntas e dilemas de nosso tempo e sociedade. Contribui, em 
suma, para uma teologia a serviço da vida. 
 

Prof. Dr. Claus Schwambach 
Diretor Geral da FLT 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES DA FLT  
 
 
 

 
 
 
 

Missão 
Promover o ensino, a pesquisa e a extensão a partir de princípios educacionais e 
teológicos cristãos, da tradição da Reforma e do Pietismo, contribuindo para a 
formação integral de pessoas que sejam livres para servir. 
 

Visão 

Ser uma Instituição de Ensino Superior de referência na formação teológica e humana 
e na gestão estratégica, de caráter cristão, em todos os níveis e espaços de sua atuação. 

 
Valores 

Quanto às tradições de fé: 
Valorização da autoridade das Escrituras Sagradas da tradição judaico-cristã como 
norma de  fé, vida e serviço;  
Afirmação da fé no Deus triuno e da exclusividade da salvação em Jesus Cristo. 
Quanto à ética: 
Promoção da dignidade e dos direitos humanos;  
Valorização de princípios éticos como amor, humildade, disposição ao diálogo, serviço 
ao próximo, inclusão social, solidariedade, justiça social e responsabilidade para com o 
meio ambiente enquanto criação de Deus;   
Honestidade acadêmico-científica e produção de conhecimentos que estejam a serviço 
da pessoa humana e da vida. 
Quanto à gestão: 
Gestão participativa, democrática e transparente; Empreendedorismo e iniciativa; 
Trabalho em equipe; Formação continuada; Respeito à diversidade humana; Liberdade 
e responsabilidade para pensar e servir; Planejamento estratégico; Sustentabilidade 
socioambiental. 
Quanto aos serviços educacionais: 
Qualidade; Tradição; Inovação; Autonomia; Excelência acadêmica e científica; 
Autoavaliação; Interdisciplinaridade e transversalidade; Internacionalização do 
conhecimento humano. 
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POLÍTICA DE EXTENSÃO DA FLT 
 
Dentro da visão apresentada, a FLT está, conforme seu PDI 2016-2020, empenhada em 
construir e consolidar uma política de extensão voltada ao apoio de ações 
extensionistas que promovam a propagação plena do conhecimento, mediante 
exposição à sociedade dos resultados das ações de ensino, pesquisa e extensão. Tal 
política visa, simultaneamente, fazer da FLT um agente de produção do conhecimento 
resultante das experiências adquiridas junto à sociedade.  
A política de Extensão da FLT procurará observar e promover, em consonância com sua 
missão, visão e valores, princípios como eqüidade, justiça social, respeito, humildade, 
valorização da dignidade humana e reconhecimento da integridade do meio ambiente, 
ética nas relações, responsabilidade institucional e social. Tal política se norteará nas 
diretrizes constantes no Plano Nacional de Educação1, na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, considerando ainda os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de 
Extensão2. 
Nesse sentido a política de extensão da FLT deverá estar voltada para: 
 
1. Consolidar a Extensão como processo acadêmico indispensável na formação do aluno, 
na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 
2. Promover a integração do ensino e da pesquisa com as demandas institucionais e 
sociais, priorizando  atividades práticas voltadas ao atendimento de necessidades 
sociais, como as relacionadas com a área de educação, cultura, ética e saúde integral da 
pessoa humana; 
3. Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência 
social e política; 
4. Reconhecer as ações extensionistas como atividades complementares nos projetos 
pedagógicos dos cursos de ensino superior; 
5. Incentivar e apoiar as atividades culturais, artísticas e desportivas; 
6. Divulgar e apoiar a produção acadêmica; 
7. Enfatizar a utilização de tecnologias para ampliar a oferta de oportunidades e 
melhorar a qualidade da educação, incluindo a educação continuada a distância nos 
termpos previstos no PDI; 

                                                
1 Brasil. [Plano Nacional de Educação (PNE)]. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso 
eletrônico] : Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e 
dá outras providências. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. Disponível em:  
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf. 
Acesso em: 10 jul. 2017. 
2 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Superior. Fórum de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas Brasileiras; Plano Nacional de Extensão. Disponível em: 
<http://www.mec.gov/sesu.br>. Acesso em: 03 mar. 2003. 
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8.   Apoiar as atividades voltadas para a produção e preservação do legado religioso, 
cultural e artístico, como relevantes para o desenvolvimento local e regional; 
9. Estimular a inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável como 
componentes da atividade extensionista; 
10. Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, científico, 
filosófico, tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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REGULAMENTO DA EXTENSÃO DA FLT 
 

TÍTULO I – DA IDENTIFICAÇÃO E DOS OBJETIVOS 
 

Capítulo I – Da identificação 
 
Art. 1º – A Extensão da Faculdade Luterana de Teologia rege-se pelo presente 
Regulamento e pela legislação do ensino superior brasileiro, considerando ainda o 
Regimento Interno da FLT e o Estatuto Social da mantenedora, no que couber. 
 
Art. 2º – A Extensão da FLT é promovida, organizada e fiscalizada, pelo CONGEXT – 
Conselho Gestor da Extensão, sob a supervisão do Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.  
 
Art. 3º – A Extensão da FLT é entendida como uma atividade acadêmica indissociável do 
ensino e da pesquisa, bem como um processo educativo, cultural e científico que 
viabiliza interações e relações transformadoras entre a Faculdade e a Sociedade Civil 
Organizada.  
 
Art. 4º – Através da Extensão que promove, a FLT, nos termos do Estatuto Social de sua 
mantenedora e do seu Regimento Interno, mantém o compromisso com os valores da 
tradição judaico-cristã, em especial os advindos da Reforma e do Pietismo protestantes, 
sempre garantindo valores democráticos, igualdade e desenvolvimento social.  
 

Parágrafo único – Através da Extensão a FLT concretiza seu compromisso social, 
motivado pela visão cristã do amor ao próximo e do serviço abnegado ao outro 
na sociedade, bem como pelas coordenadas advindas de cosmovisão hebraico-
cristã, que vislumbram a dignidade de cada ser humano como pessoa integral 
criada à imagem de Deus, bem como a integridade do meio ambiente como 
criação divina, de maneira que a FLT cumpra a clara vocação de tornar-se parceira 
dos diferentes setores da sociedade no atendimento à comunidade. 

 
Capítulo II – Da finalidade e dos objetivos 

 
Art. 5º – A extensão tem como finalidade a troca de saberes sistematizados, acadêmico 
e popular, gerando como consequências: a produção do conhecimento resultante do 
confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento 
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da Faculdade.  
 
Art. 6º – A Extensão da FLT tem os seguintes objetivos:  
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I – evidenciar a indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão nas ações 
realizadas; 
II – fomentar o comprometimento da comunidade acadêmica com interesses e 
necessidades das igrejas e da sociedade, em todos os níveis, estabelecendo 
mecanismos que relacionem o saber acadêmico a outros saberes;  
III – democratizar o conhecimento acadêmico e a participação da FLT junto à 
sociedade;  
IV – contribuir positivamente para o desenvolvimento da consciência social e 
política dos acadêmicos, crítica e autocrítica, formando profissionais-cidadãos 
comprometidos com os valores cristãos;  
V – participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento local 
e regional, educativo, científico, tecnológico, social, esportivo,  religioso, cultural 
e artístico;  
VI – enriquecer os currículos dos cursos em nível de graduação e de pós-
graduação com ações educativas significativas e transformadoras;  
VII – sistematizar os conhecimentos produzidos;  
VIII – vivenciar a responsabilidade social no cotidiano;  
IX – possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência 
de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o 
desenvolvimento social do país;  
X – viabilizar a publicação do conhecimento produzido em veículos de 
disseminação do conhecimento científico e em veículos de comunicação de 
massa, como redes sociais e similares. 

 
TÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Capítulo único – Do CONGEXT – Conselho Gestor da Extensão 
 
Art. 7º – O CONGEXT está ligado à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT e é 
responsável pelo fomento e pela gestão das Atividades de Extensão da FLT. 
 
Art. 8º – Compete ao CONGEXT:  
 

I – gerir, coordenar e fiscalizar tudo o que diz respeito à extensão na FLT, 
encaminhando os projetos de atividades de extensão ao CEPE, para homologação; 
II – acompanhar e manter registro atualizado do andamento das atividades do 
CONGEXT;  
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III – reunir-se em caráter ordinário trimestralmente e extraordinariamente 
sempre que necessário, com a finalidade de discutir, deliberar e encaminhar os 
assuntos relativos à extensão;  
IV – Receber projetos de Atividades de Extensão, analisa-los quanto ao mérito e 
viabilidade segundo critérios constantes no presente Regulamento, e deliberar 
sobre sua aprovação ou não, dando os encaminhamentos correspondentes;  
V – apresentar à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão relatórios periódicos 
das atividades realizadas e promovidas, e ao CEPE e à CPA o relatório anual ao 
final do ano letivo;  
VI –  identificar as necessidades das comunidades internas e externas, incluindo 
comunidades de fé, para execução de programas, projetos, atividades e cursos de 
extensão, bem como a prestação de serviços;  
VII – promover e estruturar atividades de extensão, envolvendo, sempre que 
necessário, docentes e coordenadores de graduação e pós-graduação;  
VIII – coordenar as ações de formação (educação) continuada, bem como de 
qualificação docente, em parceria com o Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão e 
os coordenadores de cursos;  
IX – cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regulamento e as demais 
normas pertinentes, considerando as atribuições dadas a cada um de seus 
membros nos Art. 10ss;  
X – Deliberar sobre publicações a serem encaminhadas a partir de Atividades de 
Extensão realizadas; 
XI – Encaminhar junto aos setores administrativos, financeiros, de marketing, e 
de informática da FLT os assuntos financeiros, acadêmicos, e a divulgação anterior 
e posterior à realização das Atividades de Extensão; 
XII – deliberar sobre os casos omissos que lhe forem apresentados. 
 

Art. 9° – O CONGEXT é constituído por:  
 

I – Coordenador da Extensão da FLT;  
II – Assistente Teológico e de Relações Institucionais; 
III – Assistente de Gestão e de Apoio Operacional;  
IV – Assistente de Registros Administrativo-Financeiros;  
V – Assistente de Registros Acadêmicos.  

 
Art. 10 – Compete ao Coordenador da Extensão da FLT:  
 

I – buscar a articulação das ações de extensão com outras atividades 
desenvolvidas na FLT ou em igrejas e na sociedade;  
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II – estabelecer contatos e parcerias com as comunidades alvo – eclesiásticas e da 
sociedade civil – dos programas e projetos de extensão;  
III – supervisionar o trabalho de docentes, bem como de discentes, bolsistas ou 
voluntários, vinculados às ações extensionistas;  
IV – coordenar e acompanhar o trabalho dos Assistentes;  
V – encaminhar às instâncias competentes os relatórios das ações para a análise, 
aprovação, registro e certificação;  
VI – zelar para que haja, no setor administrativo-financeiro, registro e prestação 
de contas de recursos advindos do recolhimento de taxas, convênios e 
cooperações ligados à atividades extensionistas; 
VII – encaminhar a elaboração de materiais de divulgação, e manter os 
respectivos contatos com o setor de marketing (relações institucionais) e TI da 
FLT; 
VIII – dar os encaminhamentos necessários para a publicação de materiais e 
propagandas; 
IX – manter o contato com o Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT 
informado sobre as atividades do âmbito da Extensão na FLT, consultando-o em 
relação a questões e interesses acadêmicos e/ou políticos, e convidando-o para 
participar de reuniões estratégicas sempre que necessário; 
X – promover e acompanhar o desenvolvimento dos produtos acadêmicos;  
XI – zelar para que haja publicações, e zelar pelo cumprimento das normas para 
cada tipo de publicação;  
XII – encaminhar a edição e produção dos produtos acadêmicos;  
XIII – orientar e auxiliar os demais membros do CONGEXT no cumprimento de 
suas atribuições. 

 
Art. 11 – Compete ao Assistente Teológico e de Relações Institucionais: 
  

I – assessorar e apoiar o Coordenador da Extensão e os Assistentes no 
cumprimento de suas atribuições gerais; 
II – auxiliar na elaboração dos projetos de programas, projetos, atividades e cursos 
de extensão para trâmite no CEPE, dando atenção especial à questões teológicas 
e éticas, e zelando para que estejam em conformidade com a missão, visão e 
valores da FLT; 
III – auxiliar no estabelecimento de contatos e parcerias com comunidades alvo, 
e auxiliar a divulgar as propostas da FLT junto a estas, ou ainda a construir 
propostas novas em parceria com comunidades alvo, considerando suas 
demandas; 
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IV – realizar pesquisa de campo a fim de definir ações necessárias à comunidade 
local e/ou regional, civil ou eclesiástica, visando identificar demandas 
extensionistas;  
V – oferecer às secretarias, prefeituras, empresas e afins, bem como a 
comunidades cristãs, ou ainda a instituições do 3º Setor, propostas de cursos, 
consultorias, capacitações, etc., bem como oferecer-lhes a possibilidade de 
indicarem suas necessidades e auxiliarem a construir propostas extensionistas;  
VI – analisar as propostas feitas pelos coordenadores, professores ou alunos a fim 
de integralizá-las, definindo se tal torna-se parte de um programa, projeto ou 
curso;  
VII – auxiliar os demais membros do CONGEXT no cumprimento de suas 
atribuições. 

 
Art. 12 – Compete ao Assistente de Gestão e de Apoio Operacional:  
 

I – receber e encaminhar ao coordenador da extensão a documentação relativa 
aos projetos, cursos, atividades e eventos visando a aprovação pelo CEPE;  
II – inscrever candidatos e matricular alunos, quando couber;  
III – cuidar do planejamento, bem como a indicação das etapas a serem seguidas 
na realização das atividades previstas;  
IV – em relação aos cursos organizar os horários, datas e distribuições em salas de 
forma que o horário e data não choquem com outras atividades da instituição;  
V – em caso de cursos montados a partir da estrutura dos cursos de graduação e 
pós-graduação, organizar a documentação necessária para tal junto à secretaria 
acadêmica e coordenadores de cada graduação ou pós-graduação; 
VI – assessorar o Coordenador da Extensão em todas as demais questões relativas 
à gestão da Extensão; 
VII – auxiliar a estabelecer a ponte de cooperação operacional entre o CONGEXT 
e o setor de marketing (relações institucionais) e o setor de TI, visando a criação 
de materiais de divulgação e sua respectiva difusão e profusão no site da FLT, em 
redes sociais ou ainda outros veículos de divulgação, bem como zelando para que, 
após a realização de atividade extensionistas, ocorra a divulgação e o 
noticiamento do que foi realizado; 
VIII – assessorar e orientar professores, técnico-administrativos, alunos e 
comunidade nos aspectos formal, técnico e processual para a produção de 
produtos acadêmicos;  
IX – auxiliar os demais membros do CONGEXT no cumprimento de suas 
atribuições. 

 
Art. 13 – Compete ao Assistente Administrativo-Financeiro: 
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I – contribuir na organização dos eventos de extensão;  
II – elaborar planilhas de custo, auxiliar a definir valores, e cuidar da tesouraria, 
agenda, controle de presentes, ingressos, equipe de apoio e tudo o mais 
necessário para a produção de curso, atividade, ou evento, envolvendo os 
colaboradores do setor administrativo-financeiro e/ou acadêmico da FLT que se 
fizerem necessários;  
III – manter o controle dos pagamentos efetuados nos Cursos de Extensão e/ou 
Eventos em que sejam fixadas taxas de inscrição, matrícula e mensalidades; 
IV – manter o controle dos pagamentos a serem efetuados a docentes que 
atuarem na Extensão; 
V – responsabilizar-se pela organização de cofee breaks ou atividades similars; 
VI – montar tabelas de valores, carga horária, pessoal e material necessários para 
a realização da proposta oferecida, seja esta na sede da FLT (campus) ou fora de 
sede; 
VII – zelar pelos equipamentos e materiais colocados à disposição para a 
realização das ações;  
VIII – auxiliar os demais membros do CONGEXT no cumprimento de suas 
atribuições. 

 
Art. 14 – Compete ao Assistente de Registros Acadêmicos:  
 

I – registrar certificados de participação, organização, coordenação e atividades 
afins;  
II – registrar relatórios de Cursos de Extensão e Eventos;  
III – encaminhar ao coordenador de Extensão os relatórios: técnico e final das 
atividades desenvolvidas;  
IV – manter atualizada a documentação do CONGEXT;  
V – acompanhar os registros acadêmicos e a elaboração de eventuais relatórios 
de atividades acadêmicas ligadas à extensão; 
VI – efetivar o registro dos produtos acadêmicos e encaminhar os registros 
acadêmicos para digitalização e certificação digital no sistema próprio GedAcervo; 
VII – confeccionar, imprimir e registrar os certificados e emitir declarações 
relativos à extensão; 
VIII – guardar os documentos (físicos) do registro acadêmico nas respectivas 
pastas do setor acadêmico e, posteriormente, no arquivo da FLT; 
IX – auxiliar os demais membros do CONGEXT no cumprimento de suas 
atribuições. 
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Parágrafo único – As diversas funções de Assistente a que se referem os Artigos 
11 a 14 será exercida, respectivamente, por profissionais com formação coerente 
com a natureza de cada uma das atividade do CONGEXT mencionadas. 

 
Art. 15 – O CONGEXT – Conselho Gestor da Extensão da FLT reúne-se, por convocação 
do Coordenador, ordinariamente, a cada 3 meses e extraordinariamente sempre que 
necessário. 
 

§ 1º – As convocações deverão conter a ordem do dia; 
§ 2º – O quórum mínimo está dado quando estiverem presentes o/a Coordenador 
ou seu substituto, e mais dois integrantes do CONGEXT; 
§ 3º – Serão lavradas atas das reuniões do CONGEXT, cabendo ao Coordenador 
indicar um dos membros do CONGEXT para atuar como secretário do conselho, 
elaborar as atas e realizar outras ações inerentes ao secretariado que lhe forem 
solicitadas; 
§ 4º – Na ausência ou impossibilidade do Coordenador do CONGEXT presidir as 
reuniões, ele deverá indicar um dos demais membros do CONGEXT para fazê-lo 
em seu lugar. 

 
TÍTULO III – DAS DIRETRIZES DA EXTENSÃO 

 
Capítulo I – Da caracterização da extensão 

 
Art. 16 – A FLT considera imprescindível seu envolvimento no contexto comunitário de 
seu entorno com o fim de potencializar o desenvolvimento das funções ensino, pesquisa 
e extensão através de cooperações e parcerias com instituições eclesiásticas e 
paraeclesiásticas, bem como com agentes públicos, privados, comunitários e ONGs.  
 

§ 1º – A Extensão guardará relação preferencial com as áreas relacionadas 
diretamente com o curso de Graduação oferecido pela FLT.  
§ 2º – As atividades de extensão são desenvolvidas tanto no espaço do campus 
da FLT, quanto fora deste, em espaços de comunidades e instituições mais 
distantes da FLT e que tenham aberto suas portas para atuação de estudantes da 
graduação da FLT, tendo como finalidade o desenvolvimento humano, social e 
cultural dos estudantes e membros da comunidade envolvidos.  
§ 3º – As atividades de extensão serão desenvolvidas com recursos humanos, 
materiais e financeiros próprios ou não, sendo que a captação de recursos 
financeiros para a viabilização das atividades de extensão será organizada pelo 
CONGEXT, que poderá fixar taxas de inscrição, visando cobrir, parcial ou 
integralmente, os custos da respectiva atividade de extensão. 
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Art. 17 – Somente será reconhecida como atividade de extensão oficial aquela 
devidamente registrada no CONGEXT. 
 

Seção I – Das áreas temáticas da FLT 
 
Art. 18 – A extensão da FLT pressupõe a classificação da extensão conforme a área do 
conhecimento definida pelo CNPq, e conforme as áreas temáticas previstas no Plano 
Nacional de Extensão, e define suas ênfases temáticas e linhas, próprias da teologia, no 
contexto maior destas e no diálogo transdisciplinar com estas. 
 

§ 1º  – São consideradas áreas do conhecimento conforme o CNPq:  
I – Ciências Exatas e da Terra;  
II – Ciências Biológicas;  
III – Engenharia/Tecnologia;  
IV – Ciências da Saúde;  
V – Ciências Agrárias;  
VI – Ciências Sociais;  
VII – Ciências humanas;  
VIII – Linguística, Letras e Artes.  

§ 2º – São consideradas áreas temáticas conforme o Plano Nacional de Extensão:  
I – comunicação;  
II – cultura;  
III – direitos humanos e justiça;  
IV – educação;  
V – meio ambiente;  
VI – saúde;  
VII – tecnologia e produção;  
VIII – trabalho;  
IX – administração e economia.  

§ 3º  – Considerando que  a teologia é uma área própria do conhecimento humano 
no contexto das ciências humanas e sociais, as atividades de extensão da FLT terão 
áreas temáticas próprias e específicas da teologia, que poderão estar em maior 
ou menor diálogo com as áreas de conhecimento mencionadas no § 1º  e com as 
áreas temáticas mencionadas no § 2º , acima.  

 
Art. 19 – As áreas temáticas da extensão da FLT enquanto faculdade de teologia, e que 
orientam as linhas de extensão da FLT, estão classificadas conforme as grandes áreas da 
teologia clássica em perspectiva cristã: 
 I – Teologia Bíblica e Mundo Contemporâneo da Bíblia; 
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 II – Teologia Histórica e História Eclesiástica; 
 III – Teologia Sistemática e Ética; 

IV – Teologia Prática;  
 V – Teologia em Perspectiva Inter-, Multi- e Transdisciplinar. 
 

Seção II – Das linhas de extensão da FLT 
 
Art. 20 – As linhas de extensão da FLT estão divididas conforme as áreas temáticas 
específicas da teologia que, por sua vez, também tangenciam, abarcam e interagem com 
algumas das áreas do conhecimento do CNPq e com várias das áreas temáticas previstas 
no Plano Nacional de Educação, revelando sua característica inter-, multi- e 
transdisciplinar: 
 

§ 1º – São linhas de extensão da área temática “Teologia Bíblica e Mundo 
Contemporâneo da Bíblia”, com suas respectivas descrições:  

I – Interpretação e Atualização do Antigo Testamento – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da 
comunidade na interpretação e na atualização do Antigo Testamento em 
seus vários livros, gêneros literários e ênfases, visando à formação da 
pessoa como leitora, intérprete, contextualizadora e propagadora de textos 
bíblicos do AT, seja como mebro de comunidade eclesiástica, líder, 
ministro/a ou simplesmente interessado/a; conhecimento do mundo 
contemporâneo do AT e da história de Israel em suas várias etapas, indo até 
o período interbíblico; abordagem da teologia do AT como um todo e/ou 
de seus livros e/ou gêneros literários em separado; desenvolvimento de 
metodologias de ensino e leitura de textos bíblicos e sua inclusão na 
formação cristã comunitária, e nos projetos político-pedagógicos das 
escolas no que diz respeito ao ensino religioso; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
II – Interpretação e Atualização do Novo Testamento – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da 
comunidade na interpretação e na atualização do Novo Testamento em 
seus vários livros, gêneros literários e ênfases, visando à formação da 
pessoa como leitora, intérprete, contextualizadora e propagadora de textos 
bíblicos do NT, seja como mebro de comunidade eclesiástica, líder, 
ministro/a ou simplesmente interessado/a; conhecimento do mundo 
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contemporâneo do NT e da história da igreja primitiva em suas várias 
etapas, indo até o final do séc. I; abordagem da teologia do AT como um 
todo e/ou de seus livros e/ou gêneros literários em separado; 
desenvolvimento de metodologias de ensino e leitura de textos bíblicos e 
sua inclusão na formação cristã comunitária e nos projetos político-
pedagógicos das escolas no que diz respeito ao ensino religioso; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e de material didático na área; 
memória, produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
III – Métodologias da Interpretação e da Vivência da Bíblia – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas, atividades e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para a 
instrumentalização da comunidade na interpretação e na atualização de 
textos bíblicos (AT e NT); conhecimento e aprimoramento de várias escolas 
e métodos, acadêmicos ou comunitários, de interpretação bíblica em seus 
vários passos metodológicos; aprofundamento de metodologias da exegese 
científica; leituras comunitárias e orantes da Bíblia; treinamentos em 
bibliodrama, bibliolog, e outras metodologias antigas e modernas; 
atualização na história da hermenêutica de textos sagrados da Bíblia; 
desenvolvimento de metodologias de ensino e leitura de textos bíblicos e 
sua inclusão na formação cristã comunitária e nos projetos político-
pedagógicos das escolas no que diz respeito ao ensino religioso; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, tanto nas 
comunidades em geral, quanto nas academias; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
IV – Estudo das Línguas Originais da Bíblia – Descrição: Desenvolvimento de 
cursos, programas, atividades e projetos, assessoria, consultoria, realização 
de eventos e outras ações, voltados para o aprendizado e a 
instrumentalização da comunidade na leitura e na compreensão dos textos 
originais em que a Bíblia foi escrita (hebraico, aramaico e grego, incluindo 
ainda o latim); gramática hebraica; gramática grega; vocabulário de termos 
em hebraico e grego; questões de gramática e sintaxe; tradução de textos 
gregos, hebraicos e aramaicos; questões de crítica textual; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, tanto nas 
comunidades em geral, quanto nas academias; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 

§ 2º – São linhas de extensão da área temática “Teologia Histórica e História 
Eclesiástica”:  
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I – A História da Igreja e seu significado contemporâneo – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da 
comunidade no conhecimento da história da igreja cristã e seu significado 
contemporâneo, visando à formação da pessoa como leitora, intérprete, e 
atualizadora de dados da histórica eclesiástica; desenvolvimento de 
metodologias de ensino e leitura de textos da tradição eclesiástica, e sua 
interpretação no contexto da história geral, e da história da filosofia e do 
pensamento humano, abrangendo da época antiga à época atual; 
conhecimento e interpretação da história da teologia cristã; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, seja em 
comunidades ou nas academias; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e de material didático na área; memória, produção e 
difusão cultural e artística ligada à temática; 
II – História e Teologia da Reforma Protestante – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da 
comunidade no conhecimento da história da Reforma protestante seu 
significado contemporâneo, visando à formação da pessoa como leitora, 
intérprete, e atualizadora de dados da história e da teologia do 
Protestantismo, dos dias dos Reformadores ao presente; desenvolvimento 
de metodologias de ensino e leitura de textos da tradição da reforma 
protestante, e sua interpretação no contexto da história geral, e da história 
da filosofia e do pensamento humano; interpretação e atualização da 
teologia dos Reformadores, como Lutero, Calvino, Zwínglio, Bucer, e outros; 
interpretação e atualização do pensamento dos grandes pensadores 
protestantes ao longo da história; interpretação e atualização dos escritos 
confessionais das várias tradições protestantes; ênfases protestantes no 
contexto do diálogo ecumênico e inter-religioso; os impactos e efeitos 
religiosos, sociais, culturais, políticos e econômicos do pensamento da 
reforma protestante na modernidade e na pós-modernidade; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, seja na 
comunidade em geral ou em academias; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 

 § 3º – São linhas de extensão da área temática “Teologia Sistemática e Ética”: 
I – Temas da Teologia Sistemática e suas aplicações – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da 
comunidade no conhecimento dos temas da teologia sistemática (criação, 
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queda e pecado, redenção, cristologia, soteriologia, pneumatologia, 
eclesiologia, sacramentos, escatologia, etc), visando à formação da pessoa 
como leitora, intérprete, e atualizadora dos temas da teologia sistemática; 
desenvolvimento de metodologias de ensino e leitura de textos da tradição 
eclesiástica, considerando suas ênfases teológicas; abordagem dos grandes 
pensadores do cristianismo e de seus respectivos pensamentos teológicos; 
os grandes sistemas teológicos; as doutrinas cristãs, no seu todo ou em suas 
partes; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, 
membros de comunidade ou acadêmicos; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
II – Ética Cristã, Justiça Social e Direitos Humanos e suas aplicações – 
Descrição: Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para a 
instrumentalização da comunidade no conhecimento dos temas da ética 
teológica e voltados para a ética individual e para a justiça social e os 
direitos humanos; estudo dos temas da ética numa perspectiva cristã e em 
diálogo com compreensões seculares, ecumênicas e multireligiosas da 
ética; temas ligados à igualdade e a justiça social; os códigos de direitos 
humanos e sua interpretação e aplicação no cotidiano, visando à formação 
da pessoa cidadã, como leitora, intérprete, e atualizadora da ética cristã e 
dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos etc); código civil e 
constituição cidadã e sua interpretação do ponto de vista da fé cristã; 
promoção, defesa e garantia de direitos humanos e a instrumentalização de 
pessoas para o exercício da cidadania; desenvolvimento de metodologias 
de intervenção, tendo como objeto questões de sexualidade humana, de 
etnia, de diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esses 
segmentos; desenvolvimento de metodologias de ensino e leitura de textos 
da tradição ética cristã e da dos direitos humanos; aplicação de valores 
éticos cristãos na esfera pública e temas da teologia pública; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e de material didático na área; 
memória, produção e difusão cultural e artística ligada à temática;  
III – Teologia, filosofia e ciência em diálogo – Descrição: Desenvolvimento 
de cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de 
eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da comunidade 
no conhecimento do diálogo existente desde a antiguidade clássica entre 
teologia e filosofia e, desde a modernidade, entre a teologia a as várias 
ciências, visando à formação da pessoa como leitora, intérprete, e 
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atualizadora das tradições teológicas, filosóficas e científicas em sua mútua 
crítica e complementaridade; desenvolvimento de metodologias de ensino 
e leitura de textos dessas grandes tradições do conhecimento humano; o 
debate teologia X filosofia em todas as épocas ou numa determinada época; 
o debate fé X ciência(s) em todas épocas ou numa determinada época; fé, 
ciência e novas tecnologias; debate das grandes questões filosóficas e/ou 
científicas da humanidade; formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos 
e de material didático na área; memória, produção e difusão cultural e 
artística ligada à temática; 
IV – Temas da Bioética e suas aplicações – Descrição: Desenvolvimento de 
cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos 
e outras ações, voltados para a saúde de pessoa, famílias e comunidades, e 
para a instrumentalização da comunidade no conhecimento das questões e 
temas da bioética contemporânea, como aborto, clonagem, células tronco, 
eutanásia, ética médica, transgênicos, consentimento informado etc.; 
humanização dos serviços; orientação ético-teológica à pessoas envolvidas 
na prestação de serviços institucionais em ambulatórios, laboratórios, 
clínicas e hospitais universitários, bem como em serviços especializados de 
diagnóstico, análises clínicas e tratamento; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
V – Teologia e Meio Ambiente – Descrição: Desenvolvimento de programas 
e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações, a 
partir de uma pespectiva fundamentada na teologia cristã, voltadas para a 
questão ecológica e o planejamento, implementação e avaliação de 
processos de educação ambiental e de redução da poluição do ar, águas e 
solo; discussão da Agenda 21; discussão dos impactos ambientais de 
empreendimentos e de planos básicos ambientais; questões florestais; 
meio ambiente e qualidade de vida; cidadania e meio ambiente; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área. 
VI – Diálogo Ecumênico e Diálogo Inter-religioso – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da 
comunidade no conhecimento dos temas ligados ao diálogo ecumênico e 
ao diálogo inter-religioso, visando capacitar pessoas à convivência 
ecumênica e inter-religiosa, nas perspectivas do mútuo respeito, da 
tolerância como virtude civil, da busca pela paz e pela justiça social; 
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desenvolvimento de metodologias de ensino e leitura de textos dessas 
grandes tradições eclesiais em suas semelhanças e diferenças, e das 
grandes tradições (inter)religiosas em suas semelhanças e diferenças; 
modelos históricos e atuais do diálogo ecumênico e do diálogo inter-
religioso e sua respectiva avaliação crítica; cooperação ecumênica e/ou 
inter-religiosa em projetos humanitários; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 

 § 4º – São linhas de extensão da área temática “Teologia Prática”: 
I – Poimênica cristã e Psicologia voltados à saúde da pessoa e da família – 
Descrição: Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados o planejamento, 
implementação e avaliação de processos assistenciais e metodologias de 
intervenção para a saúde da família, tanto advindos de poimênica (ou do 
aconselhamento) cristã(o), quanto da psicologia, ou da interação crítica 
entre ambos; as relações teologia e psicologia; o desenvolvimento saudável 
da família e seus membros; capacitação e instrumentalização para 
compreender e para lidar em nível de intervenção primária com todos os 
problemas que surgem no contexto da família; visão cristã da família; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, 
membros de comunidades ou acadêmicos; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
II – Missiologia e Evangelização, Cursos da Fé e Revitalização de Igrejas – 
Descrição: Desenvolvimento de cursos, programas, atividades e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para 
a instrumentalização da comunidade nas áreas da missiologia e da 
evangelização, dos cursos da fé e assuntos ligados à revitalização de igrejas; 
teorias e metodologias missiológicas; metodologias de evangelização em 
teoria e prática; o potencial dos cursos da fé e os cursos disponíveis 
(TRILHA8, Cenários da Vida, Emmaus, e outros); capacitação teórico-
teológica e prática para a revitalização de igrejas; modelos bíblicos, 
históricos e contemporâneos de revitalização de igrejas; a plantação de 
igrejas; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, 
tanto nas comunidades em geral, quanto nas academias; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e de material didático na área; 
memória, produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
III – Homilética e Ciências da Comunicação – Descrição: Desenvolvimento 
de cursos, programas, atividades e projetos, assessoria, consultoria, 



POLÍTICA E REGULAMENTO DA EXTENSÃO |  FLT  

 
23 

 

realização de eventos e outras ações, voltados para a instrumentalização da 
comunidade em todos assuntos que dizem respeito à pregação cristã 
(homilética) e ao auxílio que provêm das ciências da comunicação; estilos e 
métodos de pregação; prática da pregação e da proclamação da mensagem 
cristã em espaços eclesiásticos e públicos; retórica; fatores das teorias de 
comunicação envolvidos nos processos da comunicação do evangelho e da 
palavra de Deus, incluindo a linguagem e a meta linguagem, e mesmo 
questões neurocientíficas; reflexão sobre a pessoa do pregador e o 
conteúdo da pregação cristã; a história da homilética; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, tanto nas 
comunidades em geral, quanto nas academias; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
IV – Diaconia Missional, Cuidado e Transformação Social – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas, atividades e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para o 
planejamento, implementação e avaliação de processos de atenção e 
cuidado a pessoas (educação, saúde, assistência social, etc.) de 
emancipação, de respeito à identidade e inclusão desses grupos; promoção, 
defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de 
intervenção, tendo como objeto questões de sexualidade, de etnia, de 
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros; capacitação para 
gerir instituições do 3º Setor em perspectiva diaconal; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esses segmentos; a 
instrumentalização da comunidade na compreensão da diaconia cristã 
numa perspectiva missional; fundamentação bíblica e histórica da diaconia 
cristã, incluindo suas contribuições na história; diaconia, missão e 
transformação social; relações entre diaconia e assistência/serviço social; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, tanto 
nas comunidades em geral, quanto nas academias; produção e divulgação 
de informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, 
produção e difusão cultural e artística ligada à temática; 
V – Pedagogia, Educação e Formação Cristã Continuada – Descrição: 
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações visando à discussão de metodologias 
e estratégias especificas de ensino/aprendizagem, voltadas à educação 
cristã continuada em contextos de comunidades cristãs, e de processos de 
formação inicial, educação continuada a formação profissional em escolas, 
numa perspectiva cristã; capacitação para o culto infantil, o ensino 
confirmatório, e a prática do ensino em todos os níveis de uma comunidade 
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cristã; didática em ótica cristã; fundamentação bíblica, histórica e teológica 
da formação cristã continuada; processos de formação didático pedagógica 
para docentes, envolvendo a discussão de fundamentos e estratégias para 
a organização do trabalho didático e pedagógico, tendo em vista o 
aprimoramento profissional, a valorização, a garantia de direitos 
trabalhistas e a inclusão no mercado de trabalho formal; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 
divulgação de informações, conhecimentos e de material didático na área; 
VI – Culto, Hinologia, Liturgia, e Organização de Programações e Eventos 
Eclesiástios – Descrição: Descrição: Desenvolvimento de programas e 
projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações 
visando a capacitação teórica e prática de pessoas para a ministração do 
culto, da hinologia e da liturgia, no contexto de comunidades cristãs; 
concepções de culto e sua fundamentação; hinários e hinologia; culto e 
música; modelos e formas de liturgia; a concepção de culto cristão; 
organizaçào de programações e de eventos em comunidades eclesiais ou 
outros espaços de profusão da mensagem cristã, abrangendo todos os 
públicos (crianças, adolescentes, jovens, casais, famílias, adultos em geral, 
terceira idade); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam 
na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de 
material didático na área; 
VII – Saúde, Prevenção e Tratamento da Dependência Química – Descrição: 
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações voltadas para a prevenção e limitação 
da incidência e do consumo de álcool e outras drogas; tratamento de 
dependentes químicos e codependentes; acolhimento e tratamento em 
comunidades terapêuticas; comorbidade; formas de tratamento; a 
prevenção e suas formas; o tratamento e suas formas; reinserção social, 
suas formas e suas redes de apoio; organizações e confederações de 
comunidades terapêuticas; a Cruz Azul no Brasil, seus serviços e sua 
relevância; políticas públicas em dependência química; assistência e 
orientação a usuários de drogas; recuperação e reintegração social, 
produção e divulgação e reintegração social, produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e de material didático, relacionados ao tema; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na 
área.; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material 
didático na área; 
VIII – Gestão, Mentoria Espiritual e Liderança em Igrejas –  Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas, atividades e projetos, assessoria, 
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consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para discutir e 
interagir em questões de gestão eclesiástica; planejamento estratégico de 
igrejas; planejamento missionário; o funcionamento de igrejas quanto aos 
seus aspectos fiscais e jurídicos; questões contábeis; a compreensão de 
edificação de igrejas; mentoria espiritual – teoria e prática; o exercício da 
liderança em todos os níveis de uma comunidade eclesial, incluindo o perfil 
do líder e os conhecimentos, habilidades e atitudes do líder; capacitação 
teórico-teológica e prática para a gestão de igrejas; modelos bíblicos, 
históricos e contemporâneos de gestão de igrejas; formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área, tanto nas comunidades em 
geral, quanto nas academias; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e de material didático na área; memória, produção e 
difusão cultural e artística ligada à temática; 

§ 5º – São linhas de extensão da área temática “Teologia, Interdisciplinaridade e 
Multidisciplinaridade”: 

I – Teologia e Interdisciplinaridade – Descrição: Desenvolvimento de cursos, 
programas, atividades e projetos, assessoria, consultoria, realização de 
eventos e outras ações, voltados para a discussão de assuntos que 
envolvem aportes das várias áreas da teologia cristã, em perspectiva 
interdisciplinar; socialização de resultados da pesquisa científica na área da 
teologia à comunidade; formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área, tanto nas comunidades em geral, quanto nas 
academias; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de 
material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística 
ligada à temática; 
II – Teologia, Transdisciplinaridade e Multidisciplinaridade – Descrição: 
Desenvolvimento de cursos, programas, atividades e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para a discussão 
de assuntos que envolvem aportes das várias áreas da teologia cristã, em 
perspectiva multidisciplinar, voltados para as relações, em geral, entre a 
teologia e as outras áreas do saber humano, e que não se encaixaram nas 
outras linhas de pesquisa; formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área, tanto nas comunidades em geral, quanto nas 
academias; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de 
material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística 
ligada à temática. 
III – Teologia, Práticas Comunitárias e Atividades Comunitárias e Culturais 
Diversas – Descrição: Desenvolvimento de cursos, programas, atividades e 
projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações, 
voltados para atividades teórico-práticas a serem realizadas no âmbito de 
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entidades civis, do 3o Setor e comunidades cristãs, que visam favorecer o 
aprofundamento teológico e prático das dimensões que compõem o elenco 
de conhecimentos que promovem as ênfases da formação teológica, em 
especial pastoral e missionária, permitindo ao acadêmico confrontar-se 
com a realidade eclesial e sociocultural e seus múltiplos contextos, 
desenvolvendo assim seus dons e habilidades relativos aos diversos 
ministérios cristãos, firmando assim vínculos entre a FLT enquanto 
academia e a comunidade eclesial e civil; vivências comunitárias diversas; 
vivências e atividades culturais de teor cristão realizadas em espaços 
eclesiásticos e públicos em geral; produção e divulgação de informações, 
conhecimentos e de material didático na área; memória, produção e 
difusão cultural e artística ligada à temática. 
IV – Educação e Cultura, Desporto e Artes – Descrição: Desenvolvimento de 
cursos, programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos 
e outras ações, voltados ações voltadas para as práticas esportivas, 
experiências culturais, atividades físicas e vivencias de lazer para crianças, 
jovens e adultos como princípios de cidadania, inclusão, participação social 
e promoção da saúde, incluindo princípios advindos da fé cristã para essas 
áreas; esportes e lazer nos projetos político-pedagógico das escolas; 
desenvolvimento de metodologias e inovações pedagógicas no ensino da 
Educação Física, Esporte e Lazer; iniciação e prática esportiva; vivência e 
mediação da espiritualidade e de valores éticos cristãos em escolas, 
incluindo a prevenção e a inclusão, através de atividades esportivas, 
artísticas e musicais; detecção e fomento de talentos esportivos; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; além disso, essa 
linha visa, a partir de uma ótica da fé cristã e de sua compreensão da 
cultura, o desenvolvimento de cursos, programas e projetos, assessoria, 
consultoria, realização de eventos e outras ações visando à preservação, 
recuperação, promoção e difusão de patrimônio artístico, cultural e 
histórico (bens culturais móveis e imóveis, obras de arte, arquitetura, 
espaço urbano, paisagismo, música, literatura, teatro, dança, artesanato, 
folclore, manifestações religiosas populares), natural (natureza, meio 
ambiente) e imaterial (culinária, costumes do povo); reconhecimento do 
valor cultural, proteção e promoção das tradições culturais e dos 
movimentos religiosos; valorização do patrimônio, formação, capacitação e 
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 
informações, conhecimentos e material didático nessas áreas. 
V – Música - Descrição: Desenvolvimento de cursos, programas e projetos, 
assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados 
ações voltadas para a área da música; iniciação à música; música sacra e o 
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uso e funções da música em igrejas cristãs; teoria musical; aprendizado de 
instrumentos musicais; composição e arranjo; leitura de partituras; 
apresentações musicais; shows; organização de eventos musicais; 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático 
nessas áreas. 

§ 6º – As ações de extensão deverão, obrigatoriamente, estar vinculadas às linhas 
de extensão, e estas, às respectivas áreas temáticas. 

 
Art. 21 – Todas as linhas de extensão admitem o desenvolvimento de ações nas 
seguintes modalidades de extensão, voltadas para a discussão, planejamento, 
implementação e avaliação visando à formação, capacitação e qualificação de pessoas 
que atuam na área e a produção e divulgação de informações, (conhecimentos e 
material didático na área): 
 

I – programas;  
II – projetos;  
III – cursos;  
IV – eventos; e  
V – prestação de serviços.  

 
Parágrafo único – Os cursos e as prestações de serviço serão agrupados 
considerando-se as áreas temáticas e as linhas de extensão, conforme 
apresentados nos Arts. 19 e 20. 

 
Capítulo II – Dos procedimentos gerais 

 
Art. 22 – Para efeito de controle interno, as ações de Extensão poderão assumir as 
seguintes situações:  
 

I – em tramitação (TR);  
II – não iniciado (NI);  
III – em andamento (AN);  
IV – interrompido temporariamente (IT);  
V – interrompido definitivamente (ID);  
VI – encerrado (EN);  
VII – concluído (CO); e  
VIII – cancelado (CA).  
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Art. 23 – Cada atividade de extensão terá um coordenador responsável pela unidade de 
propósitos, acompanhamento dos processos e avaliação dos resultados.  
 
Art. 24 – As atividades de Extensão poderão assumir caráter permanente, desde que 
recomendadas por qualquer dos órgãos colegiados da FLT, em especial pelo CEPE. 
 

Capítulo III – Da tramitação e aprovação 
 
Art. 25 –  A proposição de toda e qualquer atividade de extensão na FLT será 
encaminhada ao CONGEXT para análise, aprovação e orientações sobre o proceder, na 
forma de um Projeto de Atividade de Extensão, elaborado de acordo com o modelo de 
projeto de atividade de extensão vigente na FLT.  
 

§ 1º – Os Projetos de Extensão poderão ser propostos por docentes, discentes 
e/ou técnicos de nível superior, devendo ser necessariamente enviados ao 
CONGEXT (congext@flt.edu.br), de acordo com o modelo da Instituição, devendo 
ser encaminhados e assinados pelo/a respectivo/a Coordenador/a: 
§ 2º – Os Projetos para Atividades de Extensão deverão conter: 

I – Título;  
II – Objetivos (geral e específicos); 
III – Público-alvo;  
IV – Total de vagas;  
V – Total de vagas e critérios para gratuidade;  
VI – Carga Horária;  
VII – Conteúdo Programático;  
VIII – Referências;  
IX – Metodologia;  
X – Modalidade da oferta;  
XI – Cronograma de atividades;  
XII – Investimento;  
XIII – Informações Financeiras/Parceria;  
XIV – Período de duração do projeto;  
XV – Período e prazos para inscrição;  
XVI – Coordenação do projeto;  
XVII – Corpo docente e assessores;  
XVIII – Infraestrutura necessária para a realização do curso; e 
XIX – Outros aspectos não mencionados nesse parágrafo, mas requeridos 
por determinada modalidade da extensão (cf. Art. 42ss).  

§ 3º – Os Projetos de Atividades Extensão poderão ser encaminhados e/ou 
indicados em qualquer época do ano. 

mailto:congext@flt.edu.br
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Art. 26 –  As propostas de atividades de extensão envolvendo captação de recursos 
deverão ser encaminhadas ao CONGEXT, no prazo de 40 (quartenta) dias e as demais no 
prazo de 30 (trinta) dias, antes do início da atividade, para análise e aprovação.  
 

Parágrafo único – Apenas as atividades cadastradas no CONGEXT poderão ter 
deliberação de financiamentos e custeios.  

 
Art. 27 – O CONGEXT deverá embasar sua decisão ref. aprovação ou não de projetos de 
atividades de extensão nos seguintes aspectos de mérito, além de outros que julgar 
relevantes:  
 

I – coerência com a missão, visão e valores institucionais;  
II – relevância acadêmica, manifestando relação de compromisso com as áreas 
constantes no projeto pedagógico do curso, bem como aos eixos temáticos de 
cada disciplina que compõem o currículo, contribuindo para estreitar a relação 
teoria/prática;  
III – relevância eclesial e/ou social, assegurando ações comprometidas com as 
expectativas eclesiais e/ou sociais, com o desenvolvimento local e regional e com 
a consolidação das diferentes manifestações culturais;  
IV – viabilidade econômica, sendo autossustentáveis ou com custos compatíveis 
com a disponibilidade de recursos da instituição e, quando possível, gerando 
receitas através da prestação de serviços;  
V – caráter globalizante e sistemático (continuidade temporal);  
VI – articulação com as linhas de pesquisa da graduação e pós-graduação;  
VII – previsão de parcerias internas e externas e de mecanismos de colaboração 
interinstitucional que assegurem a efetividade das ações, sendo que, quando se 
julgar necessário ou envolver riscos, as parcerias externas devem ser formalizadas 
na forma de acordos/termos de cooperação e/ou contratos de risco;  
VIII – caráter inter e/ou multidisciplinar;  
IX – relação entre a formação acadêmico-profissional do proponente da ação de 
extensão e a natureza/área de conhecimento da atividade proposta.  
 
Parágrafo único – O CONGEXT deverá encaminhar os projetos de atividades de 
extensão que aprovou para homologação do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da FLT. 
 

Art. 28 – Cabe ao Coordenador da Atividade de Extensão – que pode envolver a 
respectiva Coordenação de curso de graduação – zelar pelo cumprimento da atividade 
de extensão, inclusive o cronograma de execução.  
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Parágrafo único – Qualquer alteração em proposta aprovada, mesmo que em 
relação aos participantes e ao recurso financeiro, deverá ser encaminhada ao 
CONGEXT para ser (re) analisada. 

 
Capítulo IV – Da participação 

 
Art. 29 – Os Projetos de Extensão envolverão um Coordenador de projeto e demais 
participantes.  
 

§ 1º – A Coordenação do Projeto de Extensão deverá ser executada 
exclusivamente por docentes, pertencentes ao quadro permanente de docentes 
da FLT.  
§ 2º – Docentes do quadro temporário ou visitantes, estudantes e pessoas da 
comunidade sem vínculo com a FLT, poderão figurar como participantes.  
 

Art. 30 – Poderão participar das Atividades de Extensão pessoas sem vínculo com a FLT 
tais como membros de comunidades cristãs, profissionais liberais, professores de outras 
instituições ou outros interessados em geral, julgados pertinentes pelo Coordenador do 
projeto, desde que não haja ônus para a Instituição.  
 

Parágrafo único – A inclusão/exclusão de pessoas sem vínculo com a FLT em 
Projetos de Extensão far-se-á mediante requerimento ao Coordenador do 
projeto, que tomará as providências necessárias.  

 
Art. 31 – Os encargos atribuídos aos docentes, nos Projetos de Extensão, serão 
computados na carga horária de trabalho dos mesmos das seguintes formas, e dentro 
das seguintes condições: 
  

I – Atividades ligadas à elaboração, coordenação e acompanhamento e execução 
dos projetos contarão, por extensão, 2 horas semanais, devendo ser realizados 
dentro da carga de trabalho e nos horários previstos no contrato de trabalho do 
docente, de modo a não ser especialmente remuneradas para tal; 
II – Quando a atividade de docentes em projetos de extensão gerar receitas para 
a FLT, e ocorrer fora do período de trabalho previsto no contrato de trabalho  (que 
é de 40h semanais, de segunda-feira a sexta-feira, 8h diárias no período matutino 
e vespertino), por exemplo à noite, ou em finais de semana (sábado e/ou 
domingo), o docente – tanto do quadro permanente, quanto convidado ou 
visitante – envolvido na prestação de serviços dessa atividade de extensão reberá 
os honorários correspondentes às horas da atividade de extensão previstas no 
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projeto, no contexto de um contrato adicional de prestação de serviços, de acordo 
com a tabela de remuneração  por hora/aula (60min) vigente na FLT; 
III – Docentes convidados ou visitantes, externos à FLT, receberão, a qualquer 
tempo, os honorários correspondentes às horas de atividade previstas nos 
projetos de extensão que coordenarem ou prestarem serviços. 
IV – Paletras, Participação em encontros e eventos em comunidades cristãs ou 
outros espaços, que contarem como atividades de extensão, serão feitas pelos 
docentes do quadro permanente da FLT no contexto de um Contrato de Prestação 
de Serviços Voluntários, previamente acordado entre docentes e a instituição. 

  
Art. 32 –  Os encargos atribuídos aos técnico-administrativos nas Atividades de Extensão 
serão computados na carga horária de trabalho dos mesmos, sendo que deverão 
realizarem os serviços administrativos ligados às mesmas em seus horários usuais de 
trabalho.  
  

Parágrafo único – Quando pessoas do setor técnico-administrativo estiver 
envolvido na realização de Atividades de Extensão fora de seus horários de 
contrato – p. ex. às noites ou em finais de semana – deverá registrar as horas de 
dedicação em seus respectivos bancos de hora, pelos quais serão remunerados 
conforme a política vigente na FLT.  

   
Art. 33 – O envolvimento de discentes em Atividades de Extensão é obrigatório. Far-se-
á mediante atribuição de carga horária, bolsa oriunda da própria instituição ou de 
convênios/parcerias, ou como participação voluntária.  
 

Parágrafo único – A participação de estudantes na execução das atividades de 
extensão (programas, projetos, cursos, eventos) ocorre via de regra de forma 
voluntária ou selecionada por coordenações das atividades de extensão, não 
havendo obrigatoriedade de concessão de bolsas por parte da instituição.  

 
Capítulo V – Do acompanhamento, da execução e da avaliação das atividades de 

extensão 
 
Art. 34 – O acompanhamento das Atividades de Extensão será feito com base em 
relatórios elaborados e a serem enviados pelo(s) Coordenador(es) após a realização de 
cada Atividade de Extensão por estes coordenada ao CONGEXT. 
 

§ 1º – O Relatório final de cada atividade de Extensão deverá ser entregue 
imediatamente após a realização das mesmas, contendo os itens propostos 
pelo formulário eletrônico, que deverá conter os seguintes dados, e que 
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também será divulgado no site da FLT, visando tornar públicas as atividades 
de extensão da FLT: 

 I – Título [do Projeto de Atividade de Extensão]; 
 II – Imagem principal da Atividade de Extensão; 
 III – Data (ou período) da Atividade de Extensão; 
 IV – Local (endereço completo) da Atividade de Extensão; 
 V – Tema abordado na Atividade de Extensão; 
 VI – Área do conhecimento da Atividade de Extensão; 
 VII – Linha de Extensão da FLT à qual o projeto está vinculado; 

VIII – Modalidade (Programa, Projeto, Curso, Evento, Prestação de 
Serviços); 
IX – Público-alvo e quantidade de pessoas da comunidade (religiosa ou da 
sociedade civil) que participaram da Atividade de Extensão; 
X – Docente(s) que Coordenaram a Atividade de Extensão; 
XI – Participantes (docentes, estudantes, externos) que realizaram a 
Atividade de Extensão – quantidade e respectivos nomes; 
XII – Síntese das ações/atividades de extensão realizadas; 
XIII – Menção do impacto (outcome) da Atividade de Extensão junto ao 
público-alvo (mediante coleta de 1-3 manifestações de participantes sobre 
a diferença e/ou avanço que a participação da Atividade de Extensão 
representou, bem como coleta de impressões de 1 dos participantes que a 
realizaram); e 
XIV – Registro fotográfico (3 a 15 imagens digitais) da Atividade de Extensão 
realizada. 

§ 2º – No caso de Projetos ou Programas de Extensão realizados em períodos mais 
longos, em mais etapas ou encontros, deverá ocorrer o registro parcial de cada 
etapa realizada, mediante uso do mesmo formulário mencionado no § 1º, acima.  
 

Art. 35 – Cabe ao CONGEXT avaliar, em suas reuniões regulares, os relatórios finais das 
Atividades de Extensão, quanto ao cumprimento dos objetivos propostos e a 
contribuição da execução para o ensino, a pesquisa e a prática profissional, bem como 
elaborar no final de um ano letivo o relatório anual das Atividades de Extensão, que 
deverá ser encaminhado para apreciação do CEPE e, para conhecimento, para a CPA – 
Comissão Própria de Avaliação. 
 

§ 1º – O relatório anual das Atividades de Extensão a ser enviado ao CEPE e à CPA 
deverá conter as seguintes informações: 

I – Listagem das Atividades de Extensão realizadas, conforme as diferentes 
modalidades (Programa, Projeto, Curso, Evento, Prestação de Serviços), 
indicando os respectivos docentes que as coordenaram; 
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II – Quantidade de pessoas que participaram da execução/realização de 
cada uma das Atividades de Extensão listadas;  
III – Quantidade de pessoas da comunidade (religiosa e/ou civil) que foram 
abrangidas por cada Atividade de Extensão realizada; 
IV – Quantidade de cidades abrangidas pelas Atividades de Extensão da FLT; 
V – Breve texto descritivo mencionando, de forma geral, os principais 
impactos obtidos com a realização das Atividades de Extensão ao longo do 
ano em análise; 
VI – Breve texto avaliativo e descritivo, arrolando de forma sintética as 
principais fragilidades e as principais potencialidades registradas ao longo 
do ano na Extensão da FLT; 
VII – Breve texto propositivo, indicando sugestões para superação de 
fragilidades e proposições para a continuidade e a constante melhoria na 
Extensão da FLT para o próximo ano letivo. 

§ 2º – Em relação às Atividades de Extensão concluídas, cabe ao CONGEXT avaliar, 
ainda, quais deveriam ser objeto de uma publicação, por se prestarem para tal 
finalidade, cabendo-lhe ainda dar os encaminhamentos necessários para que a 
publicação aconteça. 

  
Capítulo VI – Da certificação  

 
Art. 36 – Serão emitidos certificados de participação ou declarações aos participantes 
envolvidos nas atividades de extensão conforme a natureza da mesma.  
 
Art. 37 – Aos docentes, técnicos da FLT e aos profissionais de outras instituições, deverá 
ser emitida uma declaração de serviços prestados, e, se recomendável, poderá ser 
emitido um certificado de reconhecimento pelos serviços prestados.  
 
Art. 38 – O certificado ao participante em Atividades de Extensão, cursos e eventos será 
emitido pelo CONGEXT e será assinado pelo Coordenador do mesmo, pelo Coordenador 
do curso de graduação ao qual a Atividade de Extensão está ligada, e pelo Diretor de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT. 
 

§ 1º – O certificado da Atividade de Extensão realizada deverá conter a descrição 
dos principais dados desta Atividade , a carga horária, a data e o local onde 
ocorreu, bem como os demais dados requeridos para emissão de certificados.  
§ 2º – Terão direito ao certificado de Atividade de Extensão os inscritos que, 
comprovadamente, mediante registro de presença, tenham obtido frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades programadas e, quando 
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for o caso, aproveitamento satisfatório, conforme formas estabelecidas nos 
respectivos Projetos das Atividades de Extensão. 

 
Capítulo VII – Da divulgação das atividades de extensão  

 
Art. 39 – Recomenda-se que as Atividades de Extensão sejam divulgadas previamente 
nos veículos de comunicação da FLT (site institucional, redes sociais, ações do setor de 
marketing e relações institucionais). 
 
Art. 40 – Todas Atividades de Extensão deverão ter os dados de seu relatório final, com 
as devidas imagens, divulgado no site da FLT, nos termos Art. 34, sendo recomendável, 
além disso, difundir essas informações nas redes sociais e outros veículos de divulgação.  
 

TÍTULO IV – DAS MODALIDADES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

Capítulo I – Dos programas de extensão 
 
Art. 41 – Os Programas constituem-se num conjunto articulado de projetos e outras 
ações ou Atividades de Extensão (cursos, eventos, prestação de serviços),  de caráter 
educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, desenvolvido de forma processual 
e contínua de no mínimo 2 anos, integrando o ensino e a pesquisa, que deve explicitar, 
necessariamente, a metodologia de articulação das diversas ações vinculadas; atender 
às diretrizes de extensão; e estar orientado por um eixo articulador voltado para um 
público, temática, linha de extensão da FLT ou recorte territorial. 
 
Art. 42 – O Programa, mesmo criado a partir de diferentes iniciativas, se integra, 
superando a fragmentação, oportunizando a interdisciplinaridade e ação conjunta entre 
os Cursos de Graduação e Pós-graduação da FLT.  
 

Parágrafo único – O Programa não se vincula a um departamento, setor ou curso 
específico, mas, perpassa por vários desses na Instituição.  
 

Art. 43 – Na modalidade de Programa os participantes não serão considerados 
participantes de projetos, mas do Programa, ampliando sua visão interdisciplinar e seu 
campo de atuação acadêmica e comunitária.  
 

Parágrafo único – A articulação dos projetos em um Programa deverá otimizar a 
aplicação dos recursos financeiros investidos, evitando repetições de projetos 
com atuação a partir dos mesmos problemas.  
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Art. 44 – Os Programas se fundamentam em leituras e discussões coletivas acerca da 
realidade eclesial e/ou social do entorno, que desafia constantemente a ação 
extensionista proposta.  
 
Art. 45 – Os Programas assumem como princípio básico o diálogo cuidadoso e criterioso, 
estendido à comunidade (eclesiástica e civil), ONG´s, instituições públicas e empresas 
que, embora não sejam participantes do meio acadêmico, acabam interagindo com os 
professores e alunos, contribuindo, de modo eficaz, para a realização dos objetivos 
propostos.  
 

Capítulo II – Dos projetos de extensão 
 
 
Art. 46 – Os Projetos são entendidos como o conjunto de atividades de caráter 
educativo, cultural, científico ou tecnológico, com duração determinada de no mínimo 
1 (um) ano, ou seja dois semestres letivos, com objetivo focalizado, integrando o ensino 
e a pesquisa. Devem atender às diretrizes de extensão, podendo abranger, de forma 
vinculada, cursos, eventos e prestação de serviços.  
 

Parágrafo único – O projeto pode ser vinculado (forma preferencial) ou não-
vinculado a um programa.  

 
Art. 47 – Os Projetos envolvem docentes, pesquisadores, discentes (bolsistas ou 
voluntários) e servidores técnico-administrativos, desenvolvidos junto à comunidade, 
mediante ações processuais contínuas.  
 
Art. 48 – Os Projetos de Extensão poderão ser propostos por docentes, discentes e/ou 
técnicos de nível superior, devendo ter relação com o ensino, a pesquisa e a prática 
profissional, propiciando ao discente uma oportunidade de crescimento complementar. 
  

Parágrafo único – No caso de Projetos propostos por discente(s), este(s) deverá 
(ão) estar regularmente matriculado(s) em qualquer curso de graduação 
oferecido pela FLT e sob a orientação de docente(s) que atue(m) na área de 
desenvolvimento do Projeto.  
 

Art. 49 – O Projeto de Extensão deverá explicitar em seu plano de ação as etapas a serem 
seguidas, as intenções dos extensionistas, a relevância para a comunidade, a relação 
custo benefício, o know-how do curso, a viabilidade, as implicações.  
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Art. 50 – Os Projetos de Extensão poderão ser constituídos por cursos, eventos, 
atividades complementares e outras, articulados entre si.  
 

Parágrafo único – Curso, evento e prestação de serviços, quando realizado de 
forma isolada não se constitui Projeto de extensão.  

 
Art. 51 – Os Projetos de Extensão poderão ser encaminhados e/ou indicados em 
qualquer época do ano e terão duração mínima determinada pela coordenação do 
curso.  
 

Capítulo III – Dos cursos de extensão 
 
Art. 52 – Curso é entendido como o conjunto articulado de ações pedagógicas, 
planejadas e organizadas de forma sistemática, de caráter extracurricular, teórico e/ou 
prático, presencial e/ou à distância ou ainda semi-presencial, que devem ser planejados 
para atender demandas da sociedade e necessidades de aquisição, atualização e 
aperfeiçoamento de conhecimento de jovens e adultos, independentemente do nível 
de escolaridade e formação, incluindo carga horária mínima de 8 horas, podendo incluir 
ou não avaliação formal, podendo ser oferecido no campus da FLT ou fora deste, de 
acordo com um cronograma prefixado.  
 
Art. 53 – Os cursos são classificados nas seguintes categorias:  
 

I – modalidade:  
a) curso presencial: em que as atividades de ensino-aprendizagem são 
desenvolvidas com a presença simultânea de alunos e professor durante 
toda a carga horária;  
b) curso a distância: curso em que as atividades de ensino-aprendizagem 
são desenvolvidas majoritariamente sem que os alunos e professores 
estejam presentes no mesmo lugar à mesma hora, tendo acompanhamento 
do professor e/ou tutor durante toda a realização do curso. A avaliação 
pode ser presencial.  
c) curso semi-presencial: curso em que as atividades de ensino-
aprendizagem são desenvolvidas mesclando encontros presenciais e 
atividades à distância. 

II – carga horária:  
a) igual ou maior que 8 horas e menor que 30 horas;  
b) igual ou superior a 30 horas.  

III – natureza:  
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a) iniciação - objetiva principalmente oferecer noções introdutórias em 
uma área específica do conhecimento;  
b) atualização - ministrado somente a alunos graduados, objetiva, 
principalmente, atualizar e ampliar conhecimentos, habilidades ou técnicas 
em uma área do conhecimento;  
c) capacitação, treinamento ou qualificação profissional – objetiva, 
principalmente, treinar e capacitar em atividades profissionais específicas;  
 

Art. 54 – Os Cursos poderão ser realizados e/ou indicados em qualquer época do ano e 
terão duração mínima de 8 horas.  
 

Capítulo IV – Dos eventos de extensão 
 
Art. 55 – Os eventos se configuram como propostas com caráter educativo, esportivo, 
cultural, social, científico, artístico ou tecnológico, sem necessariamente possuir o 
caráter de continuidade, sendo desenvolvidos de forma planejada com objetivos e 
período de curto prazo.  
 
Art. 56 – Incluem-se na categoria de eventos na FLT:  
 

I - congressos:  
a) evento de âmbito regional, nacional ou internacional, com duração entre 
2 e 7 dias, que reúne participantes de uma comunidade científica ou 
profissional ampla;  
b) abrange um conjunto de atividades como: mesas-redondas, palestras, 
conferências, apresentação de trabalhos, cursos, minicursos, oficinas / 
workshop, sessões de temas livres e outros;  
c) incluem-se nesta classificação os eventos de grande porte, como 
conferência nacional de..., semana de..., reunião anual de..., etc.;  
d) eventuais cursos incluídos no congresso, com duração igual ou superior 
a 8 horas devem, também, ser registrados e certificados.  

II – semanas: evento de caráter local, com duração mínima de 3 dias, que reúne 
participantes de diferentes segmentos.  
III –  jornada ou similar:  

a) evento de caráter científico e/ou profissional de âmbito menor do que o 
congresso, tanto em termos de duração (1 a 3 dias), quanto em número de 
participantes, cobrindo campos de conhecimento mais especializados;  
b) incluem-se nessa classificação os eventos de médio porte, como 
seminário, encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião (maior 
que 8h).  
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IV – palestra, conferência ou similar:  
a) evento científico de âmbito menor do que a jornada, em termos de 
duração (menor que 8 horas);  
b) incluem-se nessa classificação os eventos de pequeno porte, como 
palestra, debate, mesa-redonda, minicurso, reunião ou oficina, com carga 
horária menor que 8 horas;  
c) a conferência se caracteriza por ser um tipo formal de apresentação feita 
por convidados especiais, geralmente uma figura de destaque na área;  
d) a palestra se caracteriza por ser um tipo formal de apresentação feita por 
convidados especiais, geralmente uma figura de destaque na área. Difere 
da conferência apenas por permitir o debate do palestrante com a plateia;  
e) a mesa redonda consiste na apresentação, por um número restrito de 
pesquisadores convidados (3 a 5), de um tema comum que, ao final, é 
debatido com a plateia;  
f) a oficina é um conjunto de atividades de caráter prático, que visa 
desenvolver determinadas habilidades e conhecimentos em uma área 
específica, incluindo: workshop, oficina e laboratório.  

V – ciclo de debates ou similar:  
a) encontros sequenciais que visam à discussão de um tema específico;  
b) inclui: Ciclo de..., Circuito..., entre outros.  

VI – exposição:  
a) exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Em geral, é 
utilizada para a promoção e venda de produtos e serviços;  
b) inclui: feira, salão, mostra, dia, lançamento, entre outras.  

VII – espetáculo:  
a) trata-se de demonstração pública de eventos cênicos musicais;  
b) inclui: recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema 
e televisão, demonstração pública de canto, dança e interpretação musical, 
entre outras.  

VIII – evento esportivo: inclui Campeonato, torneio, olimpíada, apresentação 
esportiva, entre outros.  
IX – festival: são ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos, 
realizados concomitantemente, em geral em edições periódicas.  
X – campanha: ação pontual de mobilização e divulgação que visa a um objetivo 
definido.  
XI – excursão: ação que tem por finalidade apresentar aspectos pedagógicos 
multidisciplinares.  
 
Parágrafo único – Os Eventos deverão ser previstos no calendário acadêmico.  
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Capítulo V – Da prestação de serviços 
 
Art. 57 – As ações de Extensão denominadas “prestação de serviço” são atividades 
prestadas à comunidade interna e/ou externa, podendo inclusive gerar recursos 
alternativos para a instituição.  
 
Art. 58 – A prestação de serviço favorece o aprendizado prático dos estudantes, 
envolvendo-os em projetos específicos de cunho institucional, teológico, social, técnico 
e/ou cultural, realizado de várias formas.  
 

§ 1º – A Prestação de Serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade 
e não resulta na posse de um bem.  
§ 2º – Quando a prestação de serviço é oferecida como “curso” ou “projeto de 
extensão”, deve ser registrada como tal (curso ou projeto). 
§ 3º – A prestação de serviço pode ter caráter permanente ou eventual.  
§ 4º – De cada Projeto de Prestação de Serviços deve ser elaborado, como nas 
demais Atividades de Extensão, o relatório a ser enviado para O CONGEXT.  
§ 5º – Para toda prestação de serviço deverá haver assinatura de contrato redigido 
de acordo com a classificação, por ambas as partes, contratante e contratado.  
 

Art. 59 – São classificados como prestação de serviços pela FLT, entre outros:   
I – consultoria - análise e emissão de pareceres, envolvendo pessoal do quadro, 
acerca de situações e/ ou temas específicos;  
II – assessoria - assistência ou auxílio técnico em um assunto específico, 
envolvendo pessoal do quadro, graças a conhecimentos especializados;  
III – pesquisa encomendada; etc. 

 
TÍTULO V – DOS REGISTROS ACADÊMICOS 

 
Capítulo único – Das publicações e outros produtos acadêmicos 

 
Art. 60 – As publicações e outros produtos acadêmicos são compreendidos como 
resultado advindo das Atividades de Extensão produzidas no âmbito da instituição de 
ensino superior e deverão ser registrados.  
 

§ 1º – Os registros de produto acadêmico visam difusão e divulgação cultural, 
científica ou tecnológica.  
§ 2º – Incluem-se aqui publicações e produtos resultantes das ações de ensino, 
pesquisa e extensão. 
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Art. 61 – Os produtos acadêmicos passíveis de registro classificam-se em:  
 

I – publicações e produtos acadêmicos: caracterizam-se como a produção de 
publicações e produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão, para 
difusão e divulgação cultural, científica ou tecnológica; 
II – livro e capítulos de livros: produção efetivada;  
III – manual: inclui Cartilhas, Livrete ou Libreto, Fascículos, Cadernos, Boletins;  
IV – jornal, revista: Periódico de divulgação de notícias, entrevistas, comentários 
e informações. Nesse sentido, inclui Boletim; 
V – artigo: inclui artigos em periódicos e trabalhos completos em congressos 
(publicados);  
VI – anais: inclui anais e resumos publicados em Anais de Congressos  
VII – relatório técnico: publicações ou relatórios de produção, relatório de 
tecnologias e de metodologias de extensão.  
VIII – produto audiovisual e outros: inclui filmes, vídeos, CDs, DVDs, etC.  
IX – programa de TV e rádio: programas produzidos com caráter de difusão em TV 
e rádio.  
X – aplicativo para computador: software;  
XI – jogo educativo; 
XII – produto artístico: incluem-se partituras, arranjos, musicais, gravuras, textos 
teatrais, entre outros.  

 
TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 62 – As atividades de extensão servirão como um dos parâmetros de avaliação da 
FLT.  
 
Art. 63 – Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo pelo 
CONGEXT – Conselho Gestor da Extensão da FLT. 
 
Art. 64 – O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Superior da FLT. 

São Bento do Sul, 16 de abril de 2018. 
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