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O Programa Institucional de Extensão da Faculdade Senac Pernambuco
é parte da coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. A extensão
compreende uma prática que interliga a Faculdade nas suas atividades de
ensino e pesquisa às demandas da população, que busca influenciar o
desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade em geral. As
diretrizes do Programa da Instituição estão em consonância com o Plano
Nacional de Extensão, que visa dar unidade nacional as propostas que já são
desenvolvidos nas diferentes Instituições de Ensino Superior. O Programa de
Extensão da Faculdade Senac Pernambuco apresenta metas balizadas nos
seguintes eixos temáticos:
 Educação ambiental e desenvolvimento sustentável;
 Promoção à saúde e à qualidade de vida;
 Desenvolvimento da cultura;
 Transferência de tecnologias (apropriadas a cada Área Profissional)
 Capacitação de recursos humanos;
 Programas estruturadores da região.

Os objetivos do Programa Institucional de Extensão são:


Assegurar uma articulação permanente entre a Faculdade e a

sociedade;


Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais

emergentes locais;



Enfatizar a utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de

oportunidades de geração de renda;


Desenvolver atividades voltadas para preservação e produção cultural e

artística, relevantes para afirmação do caráter regional, elegendo as
manifestações locais;


Estimular a inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento

Sustentável como componentes de atividade extensionista;


Viabilizar programações que possibilitem a captação de recursos para a

instituição;


Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão

como um parâmetro de avaliação da própria IES;


Assegurar unidade e interação entre os projetos de diversos cursos;



Reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado

em função das exigências da realidade, necessário à formação do aluno, na
capacitação do professor no intercâmbio com a sociedade.

Atividades de Extensão
As atividades de Extensão da Faculdade Senac Pernambuco são
definidas da seguinte forma:


Palestras/Conferências



Congresso



Encontros



Seminários



Teleconferência



Concurso, Desfiles, Exposições, Festivais, Eventos Similares



Campanhas e outros Eventos de Caráter Sócio-Cultural



Exposições e Feiras de Produtos e Equipamentos



Assessoria



Consultoria



Encaminhamento de egressos no Mercado de Trabalho



Colocação de Egressos no Mercado de Trabalho



Acompanhamento de Egressos no Mercado de Trabalho

Obrigações das Partes:

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade
Senac está adotando os seguintes procedimentos para acolher as solicitações
de atividades de extensão, considerando as seguintes condições:



Preenchimento do Formulário de Extensão (Formulário A para

atividades gerais de extensão e Formulário B exclusivamente para
cursos), contemplando as propostas;


Encaminhamento da proposta através de e-mail ao Coordenador do curso

correspondente.

Após

parecer

do

mesmo,

o

formulário

é

enviado,

exclusivamente por e-mail, para a Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão que encaminha para a Assessoria Acadêmica e finaliza seus trâmites
na Direção Geral da Faculdade.


Propostas com informações insuficientes serão retornadas;



Envio obrigatório, ao final das atividades, do relatório de atividades

desenvolvidas em extensão.

