
 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO 

REGULAMENTO 

 

I – Dos Objetivos 

São objetivos do Programa de Desenvolvimento de Extensão (PRODEX) do Instituto 

Metropolitano de Ensino Superior: 

1. Proporcionar crescimento pessoal e acadêmico de discentes e docentes. 

2. Fomentar a integração academia-serviço, diversificando cenários e atividades por 

meio de ações sociais, de assistência e de gestão.  

3. Contribuir para uma maior reflexão, por parte do aluno e do professor, sobre a 

situação sócio sanitária regional, articulando ações a partir de demandas do 

município e do estado. 

4. Produzir práticas inovadoras e exitosas que impliquem em impacto na situação 

de saúde das comunidades beneficiadas. 

5. Incentivar a valorização das ações de saúde pública e do profissional generalista 

no curso de Medicina. 

6. Produzir e disseminar práticas voltadas para a concepção de vigilância e atenção 

à saúde, no âmbito da instituição e do serviço claramente voltadas para a 

promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso. 

7. Apoiar financeiramente, por meio de bolsa, o aluno e docente horista participante 

do Programa. 

8. Estimular docentes e discentes a desenvolverem programas/projetos com 

práticas voltadas para a extensão. 

 

 

II – Da Seleção das Propostas 

1. A Coordenação de Extensão - COEX do Instituto Metropolitano de Ensino 

Superior receberá propostas para implementação de programas/projetos, em 

consonância com os objetivos acima citados. 

2. O processo de recebimento e seleção dos programas/projetos apresentados 

será regulamentado por edital, a ser publicado pela Diretoria Geral, no início de 

cada ano letivo. 

3. Serão aceitos, para o processo seletivo, programas/projetos que respeitem as 

normas previstas neste documento e no edital referente ao processo de seleção. 



 

 

4. As propostas aprovadas serão implementadas observando-se o teto 

orçamentário do Programa, fixado anualmente. 

5. Os programas/projetos, selecionados anualmente serão desenvolvidos no 

decorrer do tempo proposto no formulário, preenchido pelo responsável por ele 

e aprovado pela COEX. 

6. A COEX poderá optar pela prorrogação de um programa/projeto, caso este 

obtenha parecer favorável da Diretoria Acadêmica. 

7. A proposta de prorrogação poderá ser apresentada por quaisquer proponentes 

elegíveis, segundo os critérios contidos no item III, e não somente pelos 

executores anteriores. 

 

III – Dos Proponentes Elegíveis 

1. Poderão apresentar propostas os docentes de tempo parcial ou integral do curso de 

Medicina, individualmente ou em conjunto.  

2. Os docentes horistas também poderão apresentar propostas, individualmente, com 

a limitação de aprovação de dois projetos. 

 

IV – Da Seleção Discente 

1. Terminado o processo seletivo dos programas/projetos apresentados, iniciar-se-

á a seleção de discentes para programas/projetos que não contemplarem 

discentes em suas propostas, observando-se os critérios contidos no edital e 

aqueles expostos neste item. 

2. Serão elegíveis ao PRODEX os alunos que estiverem matriculados entre a 2ª e 

a 12ª fases do curso de Medicina. 

3. A seleção dos discentes é de dever do docente orientador do projeto/programa 

conforme descrição no ítem III do edital, sendo de responsabilidade da 

Coordenação de Extensão o acompanhamento e certificação do processo. 

 

V – Dos Critérios de Exclusão 

 Os discentes bolsistas participantes de programas/projetos não poderão, 

durante a fase de sua execução, apresentar comportamento incompatível com as 

atividades desenvolvidas, sob pena de exclusão da atividade e substituição pelo 

próximo colocado no processo seletivo caso tenha ocorrido ou substituição por 

indicação do próprio docente. 

 

VI – Da Concessão de Bolsas 



 

 

1. A eventual concessão de bolsas será definida no edital que regulamentará o 

processo seletivo das propostas. 

2. O tempo máximo de permanência do bolsista no Programa será o 

correspondente à duração do projeto para o qual ele foi selecionado. 

 

VII – Das Atividades dos Executores 

 

a) Dos Supervisores do Projeto 

 

Atividades: 

1. Acompanhar o cumprimento das atividades previstas na proposta, atuando com 

disciplina, ética e efetivo envolvimento. 

2. Reunir-se mensalmente com toda a equipe responsável pelo programa/projeto. 

3. Monitorar e registrar a participação individual de cada discente aprovado e 

selecionado para a execução do projeto. 

4.  Submeter à Coordenação de Extensão relatório final sobre o desenvolvimento do 

programa/projeto, conforme modelo que será apresentado pela Coordenação de 

Extensão, sendo este requisito obrigatório para a obtenção do certificado de 

conclusão e participação no projeto/programa. 

 

b) Dos Discentes 

 

Atividades: 

1. Prestar, sob a orientação do professor, 06 (seis) horas semanais de atividade no 

Programa, em cumprimento ao plano de trabalho proposto, atuando com disciplina, 

ética e efetivo envolvimento. 

2. Elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas e entregar à Coordenação 

de Extensão. 

3. Submeter à Coordenação de Extensão relatório final sobre o desenvolvimento do 

programa/projeto, conforme modelo que será apresentado pela coordenação de 

extensão, sendo este requisito obrigatório para a obtenção do certificado de 

conclusão e participação no projeto/programa. 

 

Impedimentos: 

1. Substituir o professor supervisor em atividade docente, incluindo ministrar aulas. 

2. Avaliar outros alunos. 



 

 

3. Preencher diários de classe. 

4. Exercer atividades meramente administrativas ou outras que não guardem relação 

direta com os objetivos citados no primeiro item. 

5. Exercer atividades incompatíveis com o seu horário de atividades acadêmicas. 

 

VIII – Das Atividades da Coordenação de Extensão 

1. Não havendo propostas de projetos/programas pelo corpo docente, a 

Coordenação de Extensão poderá promover projeto/programa em parceria com 

outras instituições governamentais ou não governamentais, respeitando os 

objetivos do PRODEX citados no item I e aprovados pela Diretoria Acadêmica. 

 

  

 

 

 

 

 

                                          


