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CENTRO DE EXTENSÃO DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MINAS GERAIS 

 

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

Da Conceituação 

 

Art. 1º O Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG, doravante denominado 
CENEX/FALE, é um órgão de assessoramento às atividades de extensão da Unidade, vinculado 
administrativamente à Diretoria da FALE. 

§ 1º A extensão, atividade acadêmica identificada com os fins da Universidade, tem caráter 
educativo, cultural e científico, articulado com o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, ampliando a 
relação entre a Universidade e a Sociedade. 

§ 2º O CENEX/FALE viabiliza, no âmbito da FALE/UFMG, a realização de atividades de 
extensão que se enquadrem nas diretrizes conceituais, políticas e educacionais estabelecidas pelo “Plano 
Nacional de Extensão”, entre as quais destacam-se: a interdisciplinaridade, a articulação entre as 
atividades de extensão, ensino e pesquisa, a relação dialógica entre universidade e sociedade e a relação 
social de impacto. 

§ 3º As atividades de extensão serão realizadas sob a forma de programas, aos quais se podem 
vincular eventos, projetos e cursos ligados às áreas temáticas de comunicação, cultura e educação. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

 

Art. 2º O CENEX/FALE tem como objetivos: 

I – Viabilizar, no âmbito da Faculdade de Letras, a política de extensão da FALE, de acordo com 
as definições da Congregação da FALE e da Universidade; 

II – Ampliar e divulgar as atividades de extensão, considerando o seu interesse para a FALE e a 
comunidade; 

III – Atuar como elemento articulador entre a Pró-Reitoria de Extensão, doravante denominada 
PROEX, e a Unidade; 

IV – Integrar-se a e colaborar com os demais Centros de Extensão da Universidade; 

V – Incentivar os docentes no desenvolvimento de atividades de extensão, considerando a 
flexibilização curricular, conforme normas acadêmicas dos cursos de Graduação; 

VI – Assessorar docentes, alunos e técnico-administrativos na elaboração e encaminhamento dos 
programas e projetos de extensão e na solicitação de bolsas junto à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); 

VII – Incentivar os alunos no desenvolvimento de atividades de extensão, considerando a 
flexibilização curricular, conforme normas acadêmicas dos cursos de Graduação, dando-lhes a 
oportunidade de complementar sua formação acadêmica. 
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CAPÍTULO III 

Do Campo de Atuação 

 

Art. 3º O CENEX/FALE funcionará como órgão de planejamento, divulgação, assessoramento, 
apoio, acompanhamento e organização de todas as atividades de extensão desenvolvidas por docentes, 
discentes e técnico-administrativos, favorecendo contatos, convênios, e captação de recursos para o 
andamento dos trabalhos de extensão, devendo ainda: 

I - Divulgar as atividades propostas pela PROEX, desenvolvidas em outros CENEX ou na 
própria Unidade; 

II – Divulgar e apoiar o Programa de Bolsas de Extensão da PROEX; 

III – Acompanhar o processo de seleção de bolsistas de extensão junto à PROEX; 

IV – Auxiliar os coordenadores de projetos de extensão na elaboração dos relatórios finais ou 
anuais. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Administração 

 

Art. 4º A administração do CENEX/FALE dar-se-á por meio da Coordenação com a seguinte 
Constituição: 

I - um coordenador de extensão, eleito nos termos do Regimento da FALE, com mandato de dois anos, 
permitida a sua recondução; 

Art. 5º Para execução de suas atividades, serão alocados pela direção da Unidade recursos 
humanos, espaço físico e equipamentos. 

Art. 6º O mandato do Coordenador do CENEX/FALE está vinculado à Coordenação da Câmara 
de Extensão da FALE, de acordo com o Regimento da FALE e Resolução da FALE 1/2004. 

 

 

CAPÍTULO V 

Das Competências 

 

Art. 7º Compete à Coordenação do CENEX/FALE: 

I - colaborar com a Unidade e com a PROEX nos programas, projetos e atividades de extensão; 

II - viabilizar e implementar a política de extensão da Universidade e da Unidade; 

III - nomear comissões para estudos e assessorias nas diferentes atividades do CENEX/FALE; 

IV - incumbir-se das providências relativas ao plano de aplicação dos recursos financeiros do 
CENEX/FALE, aprovado pela Câmara de Extensão da FALE. 

V - supervisionar planos de aplicação de verbas do CENEX/FALE aprovados pela Câmara de 
Extensão da FALE; 

VI - apresentar prestação de contas à Comissão de Orçamento e Contas da FALE; 

VII - apresentar anualmente à Congregação da Unidade e à Câmara de Extensão, relatório das 
atividades realizadas e a programação prevista para o período subseqüente; 

VIII - elaborar ou revisar o Regulamento do CENEX/FALE a ser submetido à Congregação, 
contendo suas normas gerais de funcionamento; 
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IX - cumprir e fazer cumprir o Regulamento do CENEX/FALE 

 

Art. 8º Compete ao Coordenador do CENEX/FALE: 

I - convocar e presidir reuniões da Câmara de Extensão; 

II - determinar, com os demais membros da Câmara, as providências relativas à aplicação do 
plano dos recursos financeiros do CENEX/FALE; 

III - submeter aos órgãos competentes da Universidade programas e projetos de atividades de 
extensão; 

IV - notificar à PROEX  todas as atividades de extensão registradas na Unidade; 

V - elaborar e encaminhar o Relatório Anual ao Diretor da Unidade, ao término do ano; 

VI - apresentar e divulgar na Unidade a programação do CENEX/FALE; 

VII - participar de reuniões convocadas pela PROEX; 

VIII - providenciar a emissão de certificados e declarações. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Dos Recursos Financeiros 

 

Art. 10o Os recursos financeiros do órgão serão originados das seguintes fontes: 

I - dotação orçamentária da Unidade para o funcionamento básico; 

II – valores arrecadados com as atividades de extensão que gerarem recursos, de acordo com a 
Resolução pertinente. 

 § 1º Os preços dos serviços, a remuneração do pessoal envolvido e dos estagiários serão 
propostos pela Câmara, a partir de estudo de mercado, e submetidos à Congregação para aprovação; 

 § 2º O CENEX/FALE concederá isenção total ou parcial dos valores dos cursos a alunos e 
servidores da UFMG conforme Resolução do Conselho Universitário e da Congregação da Unidade e de 
acordo com critérios estabelecidos pela Câmara de Extensão. 

 

Art. 11o Os recursos captados pelo órgão deverão ser administrados pela Unidade ou por 
fundação de apoio contratada por esta. 

Parágrafo Único - A distribuição dos recursos será feita de acordo com a resolução da 
Congregação. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Atividades de Extensão 
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Art. 12o Toda atividade de extensão da Unidade deverá ser elaborada em forma de programas e 

projetos, de acordo com as especificações da PROEX, e encaminhada ao CENEX/FALE, seguindo-se os 
trâmites legais de aprovação. 

Parágrafo Único - Os projetos/programas de extensão que incluem planilha orçamentária deverão 
ser submetidos à Câmara de Extensão, para emissão de parecer, e à Congregação, para aprovação. 

Art. 13o Farão jus a certificados emitidos pelo CENEX/FALE as atividades que atendam ao 
especificado na Resolução 01/2005 da Câmara de Extensão do CEPE. 

 

CAPÍTULO IX  

Do Programa de Bolsas de Extensão 

 

Art. 14o Todo Programa ou Projeto, com ou sem captação de recursos, que solicitar bolsas de 
extensão junto à PROEX para aluno regularmente matriculado na Faculdade de Letras deverá ser 
encaminhado à Câmara de Extensão, para emissão de parecer e, posteriormente, à Congregação da 
Unidade, para aprovação.  

 

  

CAPÍTULO X 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 15o Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Câmara de Extensão e, em 
segunda instância, pela Congregação da Unidade. 

 

Art. 16o Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Congregação da 
Unidade. 

 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Regulamento vigente desde junho de 2006. Revisão aprovada pela Congregação da Faculdade de Letras 
da UFMG em 29 de maio de 2015. 


