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UniCesumar Diretoria de Extensão 
e Apoio Comunitário 

EDITAL N° 001/2019 - DEAC 

PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E/OU INTEGRADOS 

A UNICESUMAR - Centro Universitário Cesumar, por meio da Diretoria de Extensão e Apoio Comunitário 
(DEAC), abre o presente Edital para os cursos de graduação apresentar suas propostas de Projetos de 
Extensão Universitária e/ou Integrados, para o ano de 2020. 

1. OBJETIVO DA DEAC — 2020 

O objetivo geral é apoiar o desenvolvimento de Projetos de Extensão e/ou Integrados que contribuam para: 

consolidar a extensão como processo acadêmico indispensável na formação do aluno, na 
qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 
promover a integração de ensino e da pesquisa com as demandas institucionais e sociais; 
incentivar uma prática acadêmica que contribua para o crescimento e desenvolvimento sustentável 
do meio ambiente, da cultura, da saúde, da consciência social e da inovação tecnológica; 
desenvolver as atividades complementares nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino 
superior; 

2. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

As diretrizes para elaboração de Projeto de Extensão e/ou Integrados estão disponíveis em Instrução 
Normativa específica (Resolução CONSEPE n° 40/2013). 

3. DIRETRIZES PARA FUNDAMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

Além das Diretrizes Institucionais, preconizadas na Resolução CONSEPE n° 40/2013, todos os Projetos de 
Extensão devem buscar atuar em uma das Diretrizes dos Programas adiante mencionados, no qual a 
Unicesumar é signatária e está comprometida para a consolidação dos respectivos objetivos: 

a. PRME — Principies for Responsible Management Education 

Princípio 1 1 Propósito: Desenvolver as capacidades dos alunos para serem futuros 
geradores de valor sustentável para as empresas e a sociedade em geral e trabalhar 
para uma economia global inclusiva e sustentável; 
Princípio 2 1 Valores: Incorporar em atividades acadêmicas e currículos os valores da 
responsabilidade social global como retratado em iniciativas internacionais, como o 
Pacto Global das Nações Unidas; 
Princípio 3 1 Metodologia: Criar estruturas de ensino, materiais, processos e 
ambientes que possibilitem experiências de aprendizagem eficazes para a liderança 
responsável; 
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Princípio 4 ¡Pesquisa: Participar de pesquisas conceituais e empíricas para avanço da 
compreensão sobre o papel, dinâmica e impacto das corporações na criação de valor 
social, ambiental e econômico sustentável; 
Princípio 5 1 Parcerias: Interagir com os gestores das corporações de negócios para 
ampliar o conhecimento sobre seus desafios no cumprimento responsabilidades 
sociais e ambientais e explorar abordagens conjuntamente eficazes para enfrentar 
esses desafios; 
Princípio 6 1 Diálogo: Facilitar o diálogo e apoiar o debate entre educadores, 
estudantes, empresas, governos, consumidores, mídia, organizações da sociedade 
civil e outros grupos interessados sobre questões críticas relacionadas à 
responsabilidade social global e sustentabilidade. 

b. ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição; 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos; 
Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade; 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 
Garantir disponibilidade e manejo sustentável de água; 
Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável; 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável; 
Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva; 
Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles; 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes; 
Assegurar padrões de consumo e produção sustentável; 
Tomar medidas mais urgentes para combater a mudança do clima; 
Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos; 
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável das florestas; 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável; 
Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global 

c. PACTO GLOBAL 

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente; e 
Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos; 
As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do 
direito à negociação coletiva; 
A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 
A abolição efetiva do trabalho infantil; e 
Eliminar a discriminação no emprego. 
As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 
Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e 
Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 
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10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 
extorsão e propina. 

4. DAS SEMANAS ACADÊMICAS 

Todas as semanas acadêmicas, antes de formalizadas como Projeto de Eventos, no 
Departamento de Eventos, deverão ser encaminhadas à Coordenação de Extensão 
como Projeto de Extensão para os trâmites regulamentares; 
É imprescindível que os Projetos de Extensão das Semanas Acadêmicas sejam 
encaminhados nos prazos estabelecidos neste Edital, sob pena de não serem aceitas 
as propostas intempestivas; 
No Projeto de Extensão da Semana Acadêmica, deverá conter, obrigatoriamente, no 
"item 10" do Formulário para Projetos de Extensão, o orçamento de despesas e 
previsão de Receitas para o ano de 2020; 
É necessário também, informar no Projeto, obrigatoriamente, o total de despesas no 
ano anterior, que fora autorizado pela Reitoria, o total de receita, bem como, o 
número total de alunos participantes e o número total de integrantes da comunidade 
que participaram da Semana Acadêmica; 
As Semanas Acadêmicas serão realizadas de acordo com o período estabelecido pela 
Diretoria do respectivo curso. 

5. PRAZOS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

a. Os projetos deverão ser protocolados até o dia 16/12/2019 juntamente com a 
solicitação para orçamento de insumos, quando necessária e o parecer do NDE 
(Núcleo Docentes Estruturante); 

6. TRAMITAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

A tramitação para aprovação dos Projetos ocorrerá de acordo com os prazos e a seguinte ordem de despacho: 

O projeto deverá ser entregue à Coordenação de Extensão até o dia 16/12/2019, 
constando as assinaturas da Coordenação de Curso e Diretoria de área (Centro); 
A Coordenação de Extensão despachará os projetos à Diretoria de Extensão até o dia 
23/12/2019; 
A Diretoria de Extensão despachará os projetos à Pró-Reitoria de Ensino até o dia 
14/02/2019; (prazo final para a entrega da ATA do NDE). A não cumprimento da 
entrega desta ATA, resultará no cancelamento do Projeto de Extensão. 
A Pró-Reitoria de Ensino despachará os projetos à Pró-Reitoria Executiva até o dia 
18/02/2020; 
A Pró-Reitoria Executiva despachará os projetos à Reitoria até o dia 25/02/2020; 
A Reitoria despachará os projetos à Coordenação de Extensão até o dia 25/03/2020. 

7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

O primeiro relatório trimestral qualitativo deverá ser entregue até o dia 01/06/2020. 
O segundo relatório trimestral qualitativo deverá ser entregue até o dia 01/10/2020. 
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O Relatório de visita in loco realizada pelo coordenador 
Diretor de Centro, deverá ser entregue até o dia 30/11/202 
O relatório final qualitativo deverá ser entregue no prazo 
de Extensão, mediante Edital. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A omissão injustificada de qualquer norma estabelecida na Instrução Normativa para 
Projetos de Extensão e/ou Integrados ou deste Edital, poderá implicar no 
cancelamento do projeto. 
A inobservância dos prazos estipulados neste Edital poderá acarretar no 
cancelamento do projeto. 
Em regra, é vedada a participação de professores horistas nos projetos de Extensão. 
Casos omissos deverão ser justificados em documento apartado, anexo ao Projeto de 
Extensão para apreciação da Reitoria para deliberação. 
Os relatórios de avaliação deverão ser entregues na data estabelecida em Edital. O 
não cumprimento implicará no cancelamento do projeto. 
Os projetos reincidentes serão inscritos mediante o relatório final do ano anterior. 
Para alterações, adequações e ou ajustes de projeto quando necessário, contatar a 

coordenação para orientação. 
Existe a possibilidade de a Coordenação de Extensão realizar um treinamento às 
Diretorias de Área sobre os trâmites processuais dos Projetos de Extensão, bem 
como informações as Diretrizes dos Programas tratados no item 3 deste Edital. Para 
agendamento destes treinamentos, os Diretores deverão encaminhar um e-mail para: 
extensao@unicesumar.edu.br  até o dia 09/12/2019. 
Os casos omissos deste Edital serão apreciados pela Diretoria de Extensão. 

Av. Guedner, 1610— Fone (44) 3027-6360 — CEP 87050-900 — Maringá — Paraná 

www.unicesumar.edu.br  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

