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I - Atuar na prospecção e coordenação de projetos de interesse institucional no âmbito da Extensão;

II – desenvolver mecanismos de controle para a gestão dos projetos cooperados;

III  –  acompanhar,  orientar  e  supervisionar,  conjuntamente  com  Diretoria  de  Extensão  e  Relações

Interinstitucionais e os Campi, as atividades relacionadas a programas, projetos e ações de extensão;

IV - avaliar e emitir parecer sobre as atividades de extensão;

V - organizar o registro das atividades de extensão do IFMT, garantindo uma memória da extensão por meio de

um catálogo dos programas, projetos, eventos, cursos, produções acadêmicas e prestações de serviços;

VI - manter cadastro atualizado dos extensionistas servidores e alunos que desenvolvem projetos e programas de

extensão;

VII – preparar e registrar certificados das atividades de extensão em ações da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;

VIII -   acompanhar e  compilar dados da execução dos programas e projetos de parceria  com as instituições

públicas e privadas;

IX  –  apoiar  e  subsidiar  a  elaboração  e  submissão  de  projetos  em  editais  de  órgãos  de  fomento  para  o

desenvolvimento de ações de extensão universitária;

X - atuar na elaboração e execução dos Editais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura referente ao processo de

seleção de programas, projetos e serviços tecnológicos;

XI – zelar e atuar na integração da extensão tecnológica com as atividades de ensino e de pesquisa;

XII – auxiliar a comunidade do IFMT na execução dos programas, projetos e serviços tecnológicos;

XIII – acompanhar e subsidiar as atividades Diretoria de Extensão e Relações Interinstitucionais e os campi do

IFMT na  execução  administrativa  e  financeira  das  atividades  de  extensão  relativos  as  parcerias  e  projetos

desenvolvidos;

XIV – elaborar relatório de gestão das atividades da coordenação;

XV –  auxiliar  e  subsidiar  as  atividades  da  Diretoria  de  Extensão  e  Relações  Interinstitucionais  na  gestão  e

planejamento das atividades de extensão do IFMT;
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