
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 12/99 
 
 
 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em sessão de 
26/05/99, tendo em vista o constante no processo nº 23078.020185/96-78, nos 
termos do Parecer nº 13/99 da Comissão de Legislação, com as emendas 
aprovadas em plenário, 

 
 
 

RESOLVE 
 
 
 
 
aprovar as NORMAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INSTITUTO DE 
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS, que passam a integrar a presente Resolução. 
 
 
 

Porto Alegre, 26 de maio de1999. 
 
 

( o original encontra-se assinado) 
NILTON RODRIGUES PAIM, 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria. 
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NORMAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – UFRGS 

 
 

1. Das Definições 
 
1.1. As atividades de prestação de serviços, de caráter eventual, remuneradas ou 
não, na forma de consultoria, assessoria, aula, pesquisa aplicada, parecer, curso, 
ou outras, propostas pelos corpos docente ou técnico-administrativo do IFCH, que 
visem contribuir para a melhoria da comunidade, aprimorar a capacitação científica, 
técnica e/ou profissional ou tornar disponível para a sociedade conhecimento e 
capacidade em termos de pessoal e equipamento, constituem-se em atividades de 
extensão universitária. 
 
1.2. As atividades de prestação de serviços serão classificadas nas categorias: 
 
1.2.1. Pequeno porte, quando envolverem até 60 (sessenta) horas de trabalho 
individual ou quando a soma das horas de todo o pessoal envolvido não ultrapassar 
120 (cento e vinte) horas; 
 
1.2.2. Grande porte, quando ultrapassarem qualquer um dos valores definidos em 
1.2.1. 
 
1.3. Todas as atividades de prestação de serviços serão: a) autorizadas pelo órgão 
de lotação do coordenador; b) avaliadas, quanto ao mérito, pela Comissão de 
Extensão; c) homologadas pelo Conselho da Unidade; d) encaminhadas para os 
respectivos registros, de acordo com a tramitação legal e execução.  
 
2. Dos recursos humanos, materiais e financeiros 
 
2.1. As atividades de prestação de serviços, quando envolverem recursos externos 
à UFRGS, terão sua gestão financeira realizada através de uma fundação de apoio 
credenciada pela UFRGS, através de protocolo de intenções assinado entre a 
Universidade e a fundação. 
 
2.2. De acordo com o Art. 4º da Resolução Nº 35/93 do Conselho de Coordenação 
do Ensino e da Pesquisa, a participação nas atividades de prestação de serviços 
não poderá prejudicar o cumprimento das atribuições acadêmicas e contratuais, 
nem ser computada, salvo quando tratar-se de participação não remunerada em 
atividade de prestação de serviços da Universidade, como carga horária em seu 
plano de atividades na Instituição. Ainda, de acordo com a Portaria nº 5518, de 23 
de novembro de 1994, do Reitor, em seu parágrafo único, em nenhuma hipótese a 
execução de atividades de prestação de serviços pode ultrapassar 8 (oito) horas 
semanais das atividades constantes do plano de atividades dos docentes em regime 
de 40 (quarenta) horas ou DE, ou 4 (quatro) horas semanais no caso de docentes 
em regime de 20 (vinte) horas, o mesmo ocorrendo para os técnico-administrativos. 
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2.3. O percentual a ser cobrado à conta do IFCH nas atividades de prestação de 
serviços será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do projeto, excluídas as taxas 
institucionais. 
 
2.4. Os recursos obtidos através do item 2.3. destas normas constituirão um fundo 
de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão do IFCH, gerido pela direção 
do Instituto, com movimentação financeira através de fundo de apoio. Caberá ao 
Conselho do IFCH definir uma política de aplicação dos recursos e aprovar a 
prestação de contas relativa a este fundo de apoio. 
 
3. Da tramitação 
 
3.1. Todas as atividades de prestação de serviços deverão ser propostas na forma 
de projeto ao órgão de lotação do coordenador. Caso receba autorização do órgão 
de lotação, o projeto será enviado para a Comissão de Extensão para avaliação, 
quanto ao mérito. Esta poderá aprová-lo, rejeitá-lo ou solicitar complementação de 
dados. 
 
3.1.1. O projeto conterá necessariamente pelo menos os seguintes itens: 
a) Identificação (título e autoria); 
b) Justificativa; 
c) Objetivos gerais e específicos; 
d) Metodologia; 
e) Entidades/órgãos envolvidos; 
f) Recursos materiais existentes, pleiteados internamente e/ou alocados por agentes 

externos; quando financeiros, suas fontes e destinações; 
g) Recursos humanos com indicação das cargas horárias alocadas ao projeto; 
h) Cronograma de execução; 
i) O anexo I da Portaria Nº 5518 de 23 de novembro de 1994, do Reitor da UFRGS, 

devidamente preenchido. 
 
3.2. Após concluídas as atividades de prestação de serviços, caberá ao 
Coordenador enviar ao seu órgão de lotação um relatório das atividades, 
acompanhado de um demonstrativo financeiro, quando envolver gestão destes 
recursos, para ciência. O órgão de lotação enviará o relatório à Comissão de 
Extensão, para sua avaliação e, caso aprovado, deverá ser encaminhado à Direção 
para homologação pelo Conselho da Unidade e, após, seguir sua tramitação legal. 
 
4. Disposições gerais  
 
4.1. A Comissão de Extensão, quando for o caso, poderá estabelecer normas 
adicionais para as atividades de prestação de serviços, com fins de atender 
especificidades, desde que não colidam com as presentes normas. 
 
4.2. Estas normas entrarão em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 


