EDITAL PARA PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Nº 01/2022 – EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO – NUPE
A Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro – FACAL, por meio do Núcleo de
Pesquisa e Extensão – NUPE, gestor dos Projetos Institucionais de Extensão e
Pesquisa, torna público o EDITAL Nº 01/2022 e convoca todos os docentes da FACAL
a apresentarem propostas de PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA a serem
selecionadas para vigência em 2022.

1. PREÂMBULO
1.1. Definições:
1.1.1. Entende-se como Extensão o processo interdisciplinar e transdisciplinar,
educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora
entre a universidade e outros setores da sociedade mediados por alunos/as de
ensino médio, graduação, pós-graduação orientados por um ou mais professores/as,
servidores/as técnicos/as dentro do princípio constitucional da indissociabilidade
com o Ensino e a Pesquisa;
1.1.2. São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam

diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que
estejam vinculadas à formação do estudante e conforme normas institucionais
próprias. As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos
políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades (BRASIL,

20181):
PROJETO
“Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou
tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado”.
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Política Nacional de Extensão, 2012.

CURSO
“Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância,
planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8
horas e critérios de avaliação definidos”.
EVENTO
“Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela
específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico
e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade/IES”.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
“Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou
contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.); a prestação de
serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não
resulta na posse de um bem”.
O NUPE, inicialmente, não conceberá programas de extensão.

2. OBJETIVOS
Apoiar propostas de Extensão Universitária desenvolvidos pela comunidade
acadêmica da FACAL que estejam em consonância com as diretrizes do NUPE e deste
edital, e, concomitantemente, contribuir para a formação acadêmica, profissional e
cidadã

dos

discentes,

mediante

oportunidades

de

vivências

em

ações

proporcionadas pelos referidos projetos coordenados por docentes dessa instituição
de ensino superior.

3. FINALIDADE
Realizar projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e metodologias
transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e
apropriadas por ela. Pressupõe a realização de intervenção visando à promoção de
desenvolvimento econômico, tecnológico e socioambiental.

4. DIRETRIZES
4.1. Cada proponente só poderá concorrer como coordenador/a de uma das
modalidades que trata o item 1.1.2 desse edital, não estando impedido de participar
de outras propostas como membro da equipe;

4.2. Poderão apresentar propostas em consonância com esse edital, docentes do
quadro da FACAL e livres de pendências ao cumprimento dos prazos e obrigações
relativas às ações de extensão coordenadas pelos mesmos em editais de extensão
anteriores;
4.3. As propostas deverão envolver discentes de graduação modalidade Presencial e
à Distância regularmente matriculados na FACAL na qualidade de bolsista da
instituição ou não bolsista;
4.4. As propostas aqui apresentadas poderão ter financiamento próprio, por meio de
parcerias obtidas pelos seus proponentes. A FACAL nesse presente edital não
disponibilizará recursos financeiros para bolsas. A disponibilidade de recursos
financeiros para custeio das ações dependerá de negociações com a direção da
FACAL e presidência da Autarquia, caso a caso;
4.5. As propostas de Extensão Universitária para esse edital deverão apresentar ações
alinhadas a um das áreas temáticas do Plano Nacional de Extensão Universitária:
Meio Ambiente; Comunicação; Educação; Cultura; Direitos Humanos e justiça; Saúde;
Trabalho; Tecnologia e Produção, e, ainda, entre as cinquenta e três linhas de ações
de extensão da referida Política;
4.6. As propostas de Extensão Universitária para esse edital devem indicar em qual
(is) dos Dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS se alinha (ver
anexo II);
4.6. Todas as propostas apresentadas deverão está no formato do modelo do anexo I
desse edital;
4.7. Serão desclassificadas todas as propostas que não cumprirem as condições
acima.

5. INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO.
O período para a submissão das propostas de Extensão será até o dia 30 de junho de
2022. Esta solicitação/submissão deverá estar no formato do anexo I e deverá ser
entregue na Coordenação do NUPE na forma impressa com a assinatura do
professor responsável pela proposta e pelo coordenador de curso ao qual a proposta
está vinculado.

5.1. A data acima referida se refere apenas aos projetos e eventos que envolvam
mobilização significativa dos recursos de infraestrutura para preparação e
realização.
5.2. Para fins desse edital as modalidades de extensão cursos e prestação de
serviços terão fluxo contínuo, ou seja, em qualquer tempo poderão ser
apresentados ao NUPE, desde que, haja tempo hábil para sua realização ainda
no calendário acadêmico vigente.

6. VIGÊNCIA DAS PROPOSTAS DE EXTENSÃO E REMUNERAÇÃO DOCENTE E
DISCENTE
6.1. A vigência das propostas de Extensão é de 1(um ) ano;
6.2. Para fins desse edital não haverá remuneração dos docentes coordenadores das
propostas aprovadas;
6.3. Os alunos que possuírem bolsa da instituição ou possuir algum desconto na
mensalidade só poderão se vincular as propostas de extensão sob a condição de
alunos voluntários ou como atividade da matriz curricular obrigatória;
6.4. Será permitida a participação como bolsista o aluno FIES, desde que não tenha
nenhum desconto na mensalidade;
6.5. Será permitida a participação de alunos (as) externos à FACAL desde que
assinem termo de responsabilidade e sem ônus para a FACAL.
7. ASPECTOS LIMITADORES
7.1 Serão apenas avaliados as propostas de Extensão que estejam devidamente no
formato descrito no edital;
7.2. Projetos que não tiverem caráter de Extensão, conforme item 1.1, não serão
aceitos.
8. DEVERES DO COORDENADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO
8.1. Indicar os alunos participantes da proposta de Extensão submetida ao edital,
preenchendo os dados no formulário do Anexo I;
8.2. Encaminhar o aluno à Secretaria da FACAL para assinar o Termo de
Compromisso, após a proposta aprovada, de acordo com o cronograma no Item 7;

8.3. Comunicar à Coordenação de Extensão qualquer interrupção nas atividades do
aluno(a) (seja ele bolsista ou voluntário);
8.4. Elaborar um relatório parcial após 50% das atividades do projeto forem
executada;
8.5. Ao término do projeto, elaborar o relatório final referente às atividades
executadas;
8.6. Orientar os alunos na elaboração de pelo menos um resumo a ser submetido na
Jornada de Iniciação Científica da FACAL;
9. DAS CONDIÇÕES DO ALUNO: DIREITOS E DEVERES
9.1. Ser estudante de graduação da FACAL;
9.2. Estar quite com suas obrigações de matrícula e mensalidades da FACAL;
9.3. Assinar, na Coordenação de Pesquisa e Extensão, o Termo de Compromisso, em
duas vias;
9.4. Cumprir a carga horária prevista para cumprir atividades do projeto de
Extensão;
9.5. Apresentar ao professor coordenador o relatório (parcial e final) detalhado das
atividades executadas;
9.6. O aluno que por algum motivo não apresentar o Relatório Final, não receberá o
Certificado da atividade de Extensão universitária;
9.7. O aluno deverá elaborar e submeter pelo menos um resumo relacionado ao
projeto na Jornada de Iniciação Científica da FACAL.
10. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS PROJETOS
As análises das propostas de Extensão Universitária que forem submetidas serão
realizadas por um grupo de docentes criado por resolução administrativa especifica
a esse edital.
11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
As propostas de extensão serão avaliadas pelo grupo de docentes referido no item
10 com base nos seguintes critérios:
●

Mérito

científico

da

proposta

de

Extensão:

proposta

justificadas,

fundamentadas (fundamentos teórico-metodológicos) e com temáticas

pertinentes e alinhadas à pauta contemporânea de discussão acadêmica e da
sociedade;
●

Viabilidade econômica: propostas que apresentem autonomia financeira
terão prioridades, sendo de responsabilidade de cada coordenador a
disponibilidade de recursos necessários à realização da proposta;

●

Viabilidade política e social: propostas que apresentem parceria expressa com
o poder público e com a sociedade civil (assinatura de termo de aceitação,
compromisso ou equivalente que caracterize o envolvimento) e que
caracterize diálogo com a sociedade civil;

●

Experiência do professor coordenador: seja na prática de extensão, seja no
tema da proposta, seja ainda, no engajamento de trabalhos junto à sociedade
civil;

●

Consistência do plano de trabalho e cronograma de execução de cada aluno;

12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
As propostas aprovadas serão divulgadas no site da FACAL. O coordenador(a) que
tiver proposta aprovada será informado por email. O resultado sairá conforme
cronograma a seguir.
13. CRONOGRAMA
ETAPAS

DATAS
Até

Submissão das propostas de Extensão

4 a 15 de julho/2022
18 de julho/2022

Divulgação dos resultados
do

termo

de

compromisso

Coordenação de Pesquisa e Extensão
Início das atividades das Propostas de Extensão
Entrega do Relatório Parcial
Entrega do Relatório Final

de

junho/2022

Análise e Julgamento das Propostas

Assinatura

30

na

18

a

22

de

julho/2022
Variável
50% executado
Término da vigência

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 O resultado final das propostas de Extensão 2022 será divulgado segundo
calendário proposto no Cronograma deste edital;
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Extensão.

Limoeiro, 22 de Abril de 2022.

________________________________________
Prof. Dr. Guilherme José de V. Soares
Coordenador do NUPE

ANEXO I
FORMULÁRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO

PROJETO DE EXTENSÃO

1. Título do projeto:_______________________________________________________
2. Docente: ___________________ Curso: _________________ Disciplina(s):________________
3. Outro Curso envolvido na ação: _____________________ Período(s) dos alunos (s):
____________________
4. Modalidade da Extensão:
(

) Projeto (

) Curso (

) Evento (

) Prestação de serviço e Consultoria

5.Área temática da extensão em que se insere a proposta:
( ) Comunicação ( ) Cultura ( ) Direitos Humanos e justiça
( ) Educação ( ) Meio Ambiente ( ) Saúde ( ) Tecnologia ( ) Trabalho
7. Articulação da atividade acadêmica na qual o presente projeto se enquadra:
(

) inclusão social

(

) desenvolvimento econômico e social

(

) defesa do meio ambiente

(

) memória cultural

(

) produção artística e do patrimônio cultural

(

) outros: _____________________________________________________________________

8. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aos quais a proposta está relacionada
(ver anexo II) desse edital.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Local de realização: ____________________________________________________________

10. Período de realização: ___/___/______ a ___ /___ /______
11. Resumo do projeto:
Justificativa e relevância do projeto:
Articulação com o (s) componente (s) curricular (s) do curso;
Objetivos da proposta:
Metodologia de desenvolvimento:
Público Beneficiário: (descrever o perfil e o quantitativo estimado dos beneficiados com o
projeto)
Resultados esperados: (exemplo: aprofundamento do conteúdo relacionado a determinada
temática, experimentação/vivência de conceitos, e outros)

12. Executores do projeto: (relacionar os envolvidos diretamente com a execução do
projeto, informando a atividade no Projeto, a carga horária semanal, entre outros.
Registrar o total da carga horária do projeto.
NOME

SEGMENTO

ATIVIDADE

CARGA

DESEMPENHADA

HORÁRIA

OBSERVAÇÃO

Segmentos: Docente = Doc; Discente = Disc; Técnico Administrativo = Téc. Adm.
13. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA:
(

) Auditório

(

) sala de aula (

) espaço externo à Faculdade:

__________________________________________________________________
14. A proposta terá atividade Complementar – A.C ? ( ) Sim

(

) Não

Obs.A

A.C se refere àquelas atividades não previstas no escopo do projeto, mas que
contribuem para alcançar os objetivos. Ex. uma visita guiada; um depoimento, uma
palestra, etc.

15. Documentação a ser providenciada para comprovação da atividade:
NOME

CERTIFICADO DE

CERTIFICADO P/

PARTICIPAÇÃO

PALESTRANTE

16. Documentos para comprovação da realização da atividade da proposta
Atas de reunião
Atas de presença
Fotografias
Vídeos com os beneficiários
17. CRONOGRAMA FÍSICO DA PROPOSTA
ATIVIDADES

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Data de solicitação: ____/ ____/ ____
_____________________________________________
Direção da Faculdade
_____________________________________________
Coordenação do NUPE
______________________________________________
Docente coordenador do projeto

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANEXO II

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS

