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1 APRESENTAÇÃO

O Programa de Fortalecimento Acadêmico Continuado da Faculdade Senac

Pernambuco – FAC 4.0 apresenta-se como uma ação inovadora, que tem como

objetivo qualificar as ações acadêmicas institucionais. Ainda em seu contexto, a

Faculdade Senac Pernambuco tem como missão “oferecer Educação Superior de

qualidade, formando profissionais competentes e cidadãos conscientes, com

relevante contribuição para o desenvolvimento da região”. Um dos objetivos da

Faculdade é prestar serviço, oportunamente, à comunidade, estabelecendo uma

relação de reciprocidade.

Neste sentido, a Faculdade Senac Pernambuco objetiva articular o

desenvolvimento de projetos de extensão em que docentes e discentes têm

oportunidade de promover a interação transformadora entre a universidade e

outros setores da sociedade orientado pelo princípio constitucional da

indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão. Ademais, atende às

exigências definidas pelo SINAES, Sistema Nacional de Avaliação da Educação

Superior, que foi instituído pela Lei nº10.861 de 14 de abril de 2004, do Governo

Federal, e têm sido o norteador de todos os instrumentos de avaliação das IES de

natureza pública e privada, especificamente no seu Art. 3º. O SINAES aponta que

a avaliação das IES terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores,

considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente

as seguintes: a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente



no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, a memória

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.

Portanto, os projetos de Extensão submetidos no ano de 2022 serão amparados

pelo Programa de Fortalecimento Acadêmico Continuado - FAC 4.0 - da

Faculdade Senac Pernambuco o qual apresenta metas balizadas nos seguintes

eixos temáticos:

1. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável;

2. Promoção à Saúde e à Qualidade de Vida;

3. Desenvolvimento da Cultura;

4. Tecnologias Sociais;

5. Transferência de Tecnologias.

Assim, a Faculdade Senac Pernambuco, através da Coordenação de

Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação – CPPEI, por meio do programa

Fortalecimento Acadêmico Continuado – FAC 4.0, torna público o edital de

inscrições aos docentes e discentes desta Instituição de Ensino Superior,

interessados em participar do Programa de Extensão. Os estudantes dos cursos

de graduação poderão participar dos projetos submetidos como bolsistas

voluntários ou mesmo remunerados (conforme recursos disponibilizados pelo

edital e que fiquem enquadrados no planejamento financeiro e no plano de

trabalho do projeto submetido pelo(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de

Extensão), no período de 19 de Maio a 20 de Junho de 2022, por indicação de

professor/pesquisador com titulação de Doutor, Mestre ou Especialista.

2 OBJETIVOS DO EDITAL

● Avaliar o mérito de Projetos de Extensão (e atividades de extensão

vinculados) submetidos a este edital;



● Classificar os Projetos de Extensão, visando a possibilidade de apoio

financeiro, conforme disponibilidade orçamentária do Programa de

Fortalecimento Acadêmico Continuado - FAC 4.0.

3 DEFINIÇÃO DE EXTENSÃO

Entende-se como Extensão o processo interdisciplinar e transdisciplinar,

educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora

entre a universidade, instituições de ensino e outros setores da sociedade, por

meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente

com o ensino e a pesquisa, mediados por estudantes de ensino médio,

graduação, pós-graduação orientados por um ou mais professores/as,

servidores/as técnicos/as dentro do princípio constitucional da indissociabilidade

do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Dessa forma, a Extensão na educação superior brasileira é a atividade que se

integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em

processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico,

caracterizando-se como um processo educativo, cultural e científico que,

articulado de forma indissociável, busca promover uma relação transformadora,

viabilizando o diálogo de saberes, a democratização do conhecimento acadêmico

e a interdisciplinaridade, norteadas pela perspectiva da justiça social,

solidariedade, democracia e formação do profissional cidadão.

3.1 Programa de Extensão

Entende-se como Programa de Extensão o conjunto articulado de projetos e

outras ações de extensão, de caráter multidisciplinar e integrado a atividades de

pesquisa e de ensino. Tem caráter orgânico-institucional, integração no território

e/ou grupos populacionais, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo

comum, sendo executado a médio e longo prazo por estudantes orientados(as)

por um ou mais professores(as) da instituição de ensino superior.

Necessariamente, conta com aproximação dos proponentes, conciliando ações



sob a forma de reuniões, seminários temáticos ou outras formas que possibilitem

estabelecer mecanismos de gestão conjunta com a comunidade.

3.2 Projeto de Extensão

O Projeto de Extensão é um formato de ação extensionista sistematizada e

regulamentada, que se caracteriza por um conjunto de ações processuais

contínuas, de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo

específico e prazo determinado. Trata-se, portanto, de um conjunto articulado de

projetos e outras ações de Extensão (Cursos, Eventos, Prestação de Serviços),

preferencialmente integrando as ações de Extensão, Pesquisa e Ensino.

3.3 Atividade de Extensão

As atividades de extensão deverão ter caráter educativo, ou seja, integrar-se aos

objetivos educacionais conforme o Projeto Pedagógico de Curso, no sentido de

tornar as pessoas das comunidades assistidas aptas a utilizarem as habilidades e

competências desenvolvidas e o conhecimento construído em suas próprias

situações de vida, transformando-as em comunidade.

4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA EXTENSÃO

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação – CPPEI tem

por objetivo promover o desenvolvimento dos projetos e atividades de extensão na

Faculdade Senac Pernambuco, buscando o planejamento anualmente das ações

a serem realizadas pela extensão, em conjunto com as outras coordenações

acadêmicas e com a própria comunidade acadêmica (pesquisadores,

técnicos-administrativos, docentes e discentes), visando ao desenvolvimento de

atividades que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da instituição.

Ademais, é de competência dos coordenadores de cursos fomentar e acompanhar

o desenvolvimento das ações de extensão, os quais serão apoiados nas suas



atividades por uma equipe técnico-administrativa (a depender dos projetos) e pelo

Núcleo Docente Estruturante/NDE.

5 CARACTERIZAÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS

5.1 Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

Entende-se por Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável o

desenvolvimento e/ou implementação de ações e atividades de educação

ambiental envolvidas com as características socioambientais da região,

envolvendo o meio natural, cultural, político e social como espaço educativo e

integrador através de estratégias de pesquisa e intervenção educadora,

mapeamentos e diagnósticos, entre outros. Tem como base a educação para a

sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, com foco na gestão e

geração de resíduos sólidos, uso racional dos recursos naturais, como água e

solo, sustentabilidade nas edificações, mobilidade, fomentando a educação

ambiental na comunidade por meio da valorização da cultura, da fauna e da flora.

Não pertencem a esse eixo temático as seguintes atividades de extensão:

preparo de publicações, organização de eventos (seminários, congressos,

festivais, simpósios e similares), oferecimento de cursos/capacitação/oficinas,

projetos de extensão caracterizados como de outras modalidades (e/ou eixos

temáticos), atividades exclusivamente administrativas ou de pesquisa, dentre

outras atividades que possam ocorrer sem a interação de estudante com o público

ou que constituam atividades episódicas sem contextualização e sistematização

na proposta.

5.2 Promoção à saúde e à qualidade de vida;

Entende-se por Promoção à saúde e à qualidade de vida a modalidade de

ações de extensão que tem por escopo ações educativas e atividades para

solução de problemas sociais específicos, relacionados, mas não idênticos, aos



serviços de atendimentos e assistência à população as quais promovam melhorias

na saúde, bem estar e qualidade de vida.

Esta modalidade não trata dos atendimentos e assistências em si mesmos (uma

vez que deve manter o caráter educativo da ação), porém inclui propostas

vinculadas aos seguintes serviços de extensão: assistência e/ou atendimento à

saúde individual e coletiva, nas diferentes áreas das Ciências da Saúde (Medicina,

Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Saúde coletiva, Fonoaudiologia,

Fisioterapia e terapia ocupacional, e Educação física) dentre outras atuações

profissionais nas quais o estudante esteja em contato direto com o público,

visando sua formação integral.

Não pertencem a esse eixo temático as seguintes atividades de extensão:

preparo de publicações, organização de eventos (seminários, congressos,

festivais, simpósios e similares), oferecimento de cursos/capacitação/oficinas,

projetos de extensão caracterizados como de outras modalidades (e/ou eixos

temáticos), atividades exclusivamente administrativas ou de pesquisa, dentre

outras atividades que possam ocorrer sem a interação de estudante com o público

ou que constituam atividades episódicas sem contextualização e sistematização

na proposta.

5.3 Desenvolvimento da Cultura

Entende-se por Desenvolvimento da Cultura a modalidade de ações de

extensão que tem por escopo a difusão, o compartilhamento e a socialização dos

conhecimentos produzidos e sistematizados pela instituição de ensino superior,

contribuindo para o letramento científico e humanístico, a educação em diferentes

áreas do conhecimento, a popularização da ciência e da tecnologia, a diversidade

cultural, a valorização do saber popular e a democratização dos saberes, tornando

as atividades culturais, criativas e inovadoras essenciais para o crescimento

econômico inclusivo, reduzindo as desigualdades e colaborando para o

desenvolvimento sustentável. Tem como base fortalecer a criação, a produção, a



distribuição e a disseminação de atividades, bens e serviços culturais; apoiar o

desenvolvimento de centros de criatividade e inovação; melhorar o acesso e a

participação na vida cultural, em particular para grupos e indivíduos

marginalizados ou vulneráveis; integrar a cultura e a criatividade de forma plena

em planos de desenvolvimento sustentável para a comunidade.

Não pertencem a esse eixo temático as seguintes atividades de extensão:

preparo de publicações, organização de eventos (seminários, congressos,

festivais, simpósios e similares), oferecimento de cursos/capacitação/oficinas,

projetos de extensão caracterizados como de outras modalidades (e/ou eixos

temáticos), atividades exclusivamente administrativas ou de pesquisa, dentre

outras atividades que possam ocorrer sem a interação de estudante com o público

ou que constituam atividades episódicas sem contextualização e sistematização

na proposta.

5.4 Tecnologias Sociais

Entende-se por Tecnologias Sociais o desenvolvimento e/ou implementação de

tecnologias ou processos inovadores de fácil aplicabilidade e baixo custo;

realizados em parceria com a população, por meio da integração de

conhecimentos técnico-científicos e de saberes populares; que visam melhorar a

qualidade de vida das pessoas que se apropriam dos produtos e/ou processos

resultantes. O conceito de Tecnologia Social estabelece, portanto, 04 (quatro)

dimensões: Conhecimento, ciência, tecnologia; Participação, cidadania e

democracia; Educação e diálogo entre saberes populares e científicos; Relevância

social.

Tem como base a disseminação de soluções para problemas voltados a

demandas de renda, trabalho, educação, conhecimento, cultura, alimentação,

saúde, habitação, recursos hídricos, saneamento básico, energia, ambiente,

igualdade de raça e gênero, dentre outras, importando essencialmente que sejam



efetivas e reaplicáveis e promovam a inclusão social e a melhoria da qualidade de

vida das populações em situação de vulnerabilidade social.

Não pertencem a esse eixo temático as seguintes atividades de extensão:

preparo de publicações, organização de eventos (seminários, congressos,

festivais, simpósios e similares), oferecimento de cursos/capacitação/oficinas,

projetos de extensão caracterizados como de outras modalidades (e/ou eixos

temáticos), atividades exclusivamente administrativas ou de pesquisa, dentre

outras atividades que possam ocorrer sem a interação de estudante com o público

ou que constituam atividades episódicas sem contextualização e sistematização

na proposta.

5.5 Transferência de Tecnologias

Entende-se por Transferência de Tecnologias o processo de transferência do

conhecimento científico e tecnológico, protegido ou não, desenvolvido e gerado

nas instituições de ensino superior e que seja convertido em produtos e serviços

que beneficiem a sociedade, repassados para organizações ou empresas,

objetivando a dar acesso àquelas tecnologias desenvolvidas em escala

laboratorial àqueles que têm o interesse em desenvolver e explorar

comercialmente a tecnologia, seja por meio de novos produtos, processos ou

aplicação em materiais e/ou serviços, tornando-os mais acessíveis ao consumidor.

O processo de Transferência de Tecnologias inclui, como um todo: identificar a

melhor estratégia de desenvolvimento das tecnologias geradas no espaço

acadêmico; colocá-las em uso, seguindo um processo sistemático de

desenvolvimento, perpassando pela prototipagem até a entrega; transferi-las para

uma organização ou empresa que promova seu aproveitamento, o que pode ou

não ter cunho econômico.

Não pertencem a esse eixo temático as seguintes atividades de extensão:

preparo de publicações, organização de eventos (seminários, congressos,

festivais, simpósios e similares), oferecimento de cursos/capacitação/oficinas,



projetos de extensão caracterizados como de outras modalidades (e/ou eixos

temáticos), atividades exclusivamente administrativas ou de pesquisa, dentre

outras atividades que possam ocorrer sem a interação de estudante com o público

ou que constituam atividades episódicas sem contextualização e sistematização

na proposta.

6. VIGÊNCIA DO EDITAL

De 01 de Agosto de 2022 a 30 de Julho de 2023.

7. OBJETIVOS DO PROGRAMA

● Apoiar atividades extensionistas que visem o fortalecimento da educação,

do desenvolvimento sustentável, da inovação, da cultura, e das demais

áreas, possibilitando intervenções que envolvam diretamente as

comunidades externas.

● Estimular o exercício da cidadania de docentes e discentes, por meio do

desenvolvimento de ações sociais através das áreas de conhecimentos

específicos dos cursos de formação da Faculdade Senac Pernambuco.

● Possibilitar a articulação e integração entre a instituição de ensino superior

em atendimento às demandas das comunidades por meio das atividades

de extensão.

● Promover experiências educativas que aproximam teoria e prática,

instituições de ensino superior, sociedade, saberes e culturas diversas.

● Propiciar a formação de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade

socioeconômica da cidade do Recife e Região Metropolitana/RMR

(Pernambuco) através de oficinas e atividades direcionadas para sua

atuação pessoal e profissional.

● Produzir conhecimentos e desenvolver habilidades via indissociabilidade

do ensino, pesquisa e extensão.



● Promover a articulação e mobilização social junto à sociedade;

● Difundir as atividades extensionistas de modo a ampliar a visibilidade

social da Faculdade Senac Pernambuco.

8. ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE PROPOSTAS

A proposta deverá fundamentar, contextualizar e delimitar o problema social que

será abordado e como as ações propostas irão contribuir para sua solução,

considerando, ainda, a articulação com os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) definidos pela ONU. As ações de extensão, preferencialmente,

devem estar articuladas com os cursos de graduação e envolver,

preferencialmente, estudantes dos cursos aos quais os projetos estão vinculados.

Ademais, são destacadas as seguintes prerrogativas para elaboração das

propostas:

● Apresentar de que forma as ações propostas (em alinhamento com o

problema social delimitado) foram organizadas e validadas pela equipe

componente do projeto e integrando outros setores da sociedade,

descrevendo a interação e o envolvimento da equipe com o público por

meio de uma metodologia participativa e colaborativa.

● Correlacionar as ações do projeto às atividades de ensino e de pesquisa,

tendo em vista a indissociabilidade, no ensino superior, entre ensino,

pesquisa e extensão.

● Apresentar uma correlação dos objetivos específicos e das ações

necessárias para alcançá-los em um prazo definido (plano de trabalho),

bem como formas de acompanhamento do desenvolvimento do projeto,

indicadores de resultados e de impacto social.

● Descrever a metodologia empregada, apontando as ações para solução do

problema apresentado.

● Apresentar, caracterizar e estimar a quantidade do público participante

(comunidade e outros setores da sociedade).



● Descrever a contribuição para a formação integral do(a) estudante de

graduação participante do projeto.

● Apresentar o Plano de Trabalho, individual, das atividades para o(a)

estudante de graduação (no caso de integração de estudante bolsista ou

voluntário apresentado no projeto), com explicitação da sua interação com

o público alvo do projeto, bem como a forma de acompanhamento e de

avaliação pelo(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão.

O projeto de extensão que envolver parcerias com outras instituições,

organizações, empresas, entidades e/ou movimentos sociais deverá constar, junto

ao projeto, uma Carta de Anuência (disponível na homepage da Faculdade Senac

Pernambuco) em que conste o interesse pelas ações de extensão a serem

desenvolvidas em parceria, destacando as mesmas no corpo de texto do projeto.

Caso estejam envolvidos recursos financeiros, estrutura ou contrapartida

institucional para o desenvolvimento do projeto deverá ser celebrado um convênio

ou acordo técnico-científico entre o(s) parceiro(s) e a Faculdade Senac

Pernambuco.

O período de submissão das propostas de extensão será de 19/05/2022 à

20/06/2022, por meio da submissão do Projeto de Extensão via correio eletrônico

para o Núcleo de Pesquisa da Faculdade Senac Pernambuco

(nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br) até às 23:59h do dia 20 de Junho de 2021.

A atividade componente do Projeto de Extensão deverá ser coordenada por um(a)

docente vinculado à Faculdade Senac Pernambuco, logo, a submissão de

proposta de atividade de extensão será realizada pelo(a) Docente Coordenador(a)

do Projeto de Extensão.

Ademais, o Projeto de Extensão, por seu caráter formativo, deverá

obrigatoriamente ter a participação efetiva de estudante(s) de graduação, seja de

forma remunerada (desde que considerado no planejamento financeiro do

projeto), de forma voluntária ou ambas as configurações de participação discente.

mailto:nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br


Portanto, deverão ser preenchidos e submetidos os formulários do professor e

do aluno, devidamente assinados, disponíveis no site da Faculdade Senac

Pernambuco (http://faculdadesenacpe.edu.br/), juntamente com o Projeto de

Extensão e todos estes documentos deverão ser encaminhados ao Núcleo de

Pesquisa da Faculdade Senac Pernambuco (nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br).

Além disso, deve ser entregue a documentação exigida descrita no item 6. As

submissões das propostas de atividades extensionistas e o recebimento de

documentos serão realizadas exclusivamente de forma eletrônica pelos

endereços disponibilizados.

Não serão aceitos novos projetos de extensão caso o(a) proponente possua

pendência quanto à entrega de documentos (fichas de frequência mensal e ficha

de acompanhamento mensal) e/ou relatórios de atividades (parciais ou finais)

desenvolvidas em editais e processos seletivos anteriores vinculados aos

programas do Programa de Fortalecimento Acadêmico Continuado - FAC 4.0 da

Faculdade Senac Pernambuco.

9 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

9.1 Do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão

Poderão concorrer professores / pesquisadores da Faculdade Senac Pernambuco,

com titulação de Doutor, Mestre ou Especialista.

9.2 Submissão do Plano de Trabalho

a) O Plano de Trabalho para o(a) estudante participante [voluntário(a) e/ou

candidato(a) a bolsista] dentro do Projeto de Extensão e que deverá refletir

originalidade, relevância e viabilidade técnica.

http://faculdadesenacpe.edu.br/


b) As atividades do(s) aluno(s) deverão(ão) estar inseridas no Projeto de

Extensão do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão e de

acordo com o Formulário disponível na homepage da Faculdade Senac

Pernambuco.

9.3 Requisitos e compromissos do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de

Extensão

● Possuir a titulação de Doutor, Mestre ou Especialista, limitando-se à

orientação máxima de três, dois ou um bolsista, respectivamente;

● Apresentar produção científica significativa nos últimos três anos;

● Ter Curriculum Vitae cadastrado no Currículo Lattes do CNPq no endereço

www.lattes.cnpq.br;

● Ter disponibilidade para orientação científica e pedagógica;

● Orientar o(s) estudante(s) nas distintas fases do Projeto de Extensão, incluindo

a elaboração dos relatórios parciais e final, bem como, do material para

apresentação dos resultados em anais, congressos, seminários, entre outros;

● Indicar, em caso de afastamento superior a 01 (um) mês, um(a)

coordenador(a) substituto(a) para condução continuada do projeto sob sua

responsabilidade, desde que seja docente especialista, mestre(a) ou doutor(a);

● Atender, sem qualquer contrapartida financeira, às solicitações para participar

de comissões de avaliação e emitir pareceres sobre o programa, exceto em

casos devidamente justificados, por escrito.

9.4 Requisitos de estudantes candidatos à obtenção de bolsas (para o caso

de inclusão de estudantes bolsistas no planejamento financeiro do projeto):

http://www.lattes.cnpq.br


● Estar regularmente matriculado(a) no período de vigência da bolsa até a

finalização de sua participação no programa ou projeto;

● Ser candidato(a) em apenas um Projeto de Extensão;

● Ter disponibilidade de 10 (dez) horas semanais para as atividades definidas

pelo(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão para o programa

ou projeto de extensão.

● Ter sido avaliado nas unidades temáticas com conceito igual ou superior a

Bom, sendo admitidas, no máximo, duas reprovações em disciplinas, porém

já cursadas com aproveitamento.

● Não exercer atividade remunerada de qualquer natureza, inclusive

monitoria ou estágio;

● Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas do Programa de

Fortalecimento Acadêmico Continuado - FAC 4.0 da Faculdade Senac

Pernambuco;

● Não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa regular de bolsas de

quaisquer instituições ou órgãos de fomento;

● Estar cadastrado no Currículo Lattes do CNPq no endereço

www.lattes.cnpq.br ;

● Não estar em pendência jurídica, administrativa, financeira e com a

biblioteca da Faculdade Senac Pernambuco;

● Executar as atividades programadas no Plano de Trabalho apresentado

pelo(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão;

● Dedicar-se às atividades de extensão, em ritmo compatível com as

atividades exigidas pelo programa ou projeto durante o período letivo, e de

forma intensificada durante as férias letivas, respeitada a disponibilidade de

horas semanais;

● Fazer referência à sua condição de bolsista da Faculdade Senac

Pernambuco nas publicações e trabalhos apresentados.



10 DA ANÁLISE E JULGAMENTO

As inscrições serão pré-avaliadas pelo Núcleo de Pesquisa da Faculdade Senac

Pernambuco, com a participação do Coordenador de Pós-graduação, Pesquisa,

Extensão e Inovação e posterior aprovação pela Direção da Instituição, com

análise dos seguintes documentos:

● Análise do “Curriculum Vitae” (Modelo Lattes CNPq) do(a) Docente

Coordenador(a) do Projeto de Extensão;

● Análise do Curriculum Lattes (Modelo Lattes CNPq) do(a) estudante;

● Análise do Projeto de Extensão e do Plano de Trabalho;

● Análise do Histórico Escolar do(a) estudante.

11 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

No ato da submissão das propostas de pesquisas deverão ser encaminhados

obrigatoriamente os seguintes documentos:

I – Currículo Lattes do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão e

do(a) estudante;

II – Cópia do certificado de matrícula do semestre cursado;

III – Cópia do histórico escolar do último semestre cursado;

IV - Formulário do professor;

V- Projeto de pesquisa;

VI-  Formulário do aluno e Plano de Trabalho;

VII – Cópia do RG do(a) estudante (ou outro documento oficial de

identificação);



VIII – Cópias do CPF do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão e

do(a) estudante;

IX – 01 (uma) foto 3x4, recente, do(a) estudante.

12 DA CLASSIFICAÇÃO

A classificação do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s será feita em ordem

decrescente pela média aritmética obtida entre as notas do Projeto de Extensão,

Plano de Trabalho, Currículo Lattes do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de

Extensão e do(a) estudante e do Histórico Escolar do(a) estudante.

O(a)s candidato(a)s serão classificado(a)s por curso de graduação, conforme as

vagas estabelecidas em Edital.

§1º - Na hipótese de empate entre dois ou mais candidatos inscritos para a

mesma área de interesse, terá prioridade à classificação superior o(a)

candidato(a) que tiver obtido maior média aritmética na análise do Plano de

Trabalho.

§2º - Persistindo o empate, a prioridade será do(a) candidato(a) que tiver obtido

maior nota no Projeto de Extensão.

§3º - Persistindo o empate, a prioridade será do(a) candidato(a) que apresentar

maior nota na análise curricular (Currículo Lattes).

§4º - Persistindo o empate, a prioridade será do(a) candidato(a) que estiver

cursando o período/módulo mais avançado.

§5º - Persistindo o empate, a prioridade será do(a) candidato(a) com maior

idade.



13 DAS BOLSAS

As bolsas serão definidas pelo(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão

conforme os recursos apresentados no Projeto de Extensão submetido pelo

mesmo no tópico Orçamento e Planejamento Financeiro (no que se refere aos

“itens de despesa autorizados”, pode-se incluir a contratação de até 2 estudantes

bolsistas). Para fins de cálculo, sugere-se considerar a carga horária dedicada e

desenvolvida pelo(a) estudante de 10 (dez) horas semanais nas atividades de

extensão. A vigência e duração da bolsa deverá ter relação e ser compatível com

o período de vigência e realização do projeto que vai de 01 de Agosto de 2022 a

30 de Julho de 2023 (contados a partir do mês seguinte ao de aprovação do

projeto de extensão). O valor da Bolsa e o número de parcelas (p.e. mensais) será

definido pelo(a) Docente Coordenador(a) no Projeto de Extensão submetido.

14 QUOTA

Será disponibilizado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para este edital,

cuja programação financeira poderá contemplar diferentes itens de despesa para

ser disponibilizado para PROJETOS DE EXTENSÃO.

Ao todo, serão contemplados até 05 (cinco) projetos, perfazendo um investimento

da Faculdade Senac Pernambuco, por meio do Programa Fortalecimento

Acadêmico Continuado – FAC 4.0 SENAC PE.

14.1 Itens de despesa autorizados

● material de consumo indisponível na IES, necessário à viabilização dos

objetivos do projeto;

● serviços de terceiros;

● material permanente, incluindo livros e equipamentos laboratoriais;

● contratação de até 2 estudantes bolsistas.



● Os docentes (inclusive responsáveis pelo projeto apresentado) não serão

contemplados com bolsas.

14.2 Memória de cálculo

Na memória de cálculo devem ser descritos todos os itens de despesa

individualmente, conforme exemplo:

● Material de consumo - são materiais como papéis, lápis, embalagens,

pequenas ferramentas, combustível, entre outros. Dê a especificação do

material (papel, lápis, etc.), unidade de medida (metros, kg, etc.), marca

(quando couber), quantidade, custo unitário e custo total.

● Estudantes Bolsistas - refere-se aos estudantes que estarão envolvidos

durante e com a implementação do projeto de extensão, sendo

“contratados” para atuação remunerada no projeto (via bolsa). Indique os

estudantes que serão contratados para a execução do projeto, dando nome

(com CPF e número de matrícula), horas que irá trabalhar, quantidade e

custo de cada um (valor e período de pagamento da bolsa).

● Serviços de terceiros - são os serviços temporários prestados ao projeto,

por pessoas físicas ou jurídicas. Especifique o serviço, unidade de medida

(horas, dias, meses) quantidade e custos.

● Material permanente - refere-se a materiais didáticos, equipamentos,

softwares entre outros necessários à execução do projeto de extensão;

especifique o tipo de material ou do bem a ser adquirido (software, vídeo,

etc.), quantidade, marca/modelo e o custo.

14.3 Disponibilização dos recursos

Adiantamento de recursos didáticos ao docente titular do projeto, poderá ser feito

para material de consumo e custeio.



15 CRONOGRAMA

ATIVIDADES PERÍODO LOCAL
Lançamento do Edital de
Extensão 24/03/2022

 

www.faculdadesenacpe.edu.br

Período para submissão dos
Projetos de Extensão e demais
documentos (Planos de Trabalho,
Formulário professor e aluno) e
demais documentações exigidas.

19/05/2022 à
20/06/2022

Secretaria Acadêmica da
Faculdade Senac Pernambuco ou
Núcleo de Pesquisa (via e-mail)

Resultado parcial da análise técnica
dos Projetos de Extensão.

29/06/2022 www.faculdadesenacpe.edu.br

Interposição de recurso 30/06/2022
Secretaria Acadêmica da
Faculdade Senac Pernambuco ou
Núcleo de Pesquisa (via e-mail)

Avaliação dos projetos homologados 30/06/2022 Secretaria Acadêmica da
Faculdade Senac Pernambuco ou
Núcleo de Pesquisa (via e-mail)

Divulgação do resultado final (após
análise dos recursos)

22/07/2022 Secretaria Acadêmica da
Faculdade Senac Pernambuco ou
Núcleo de Pesquisa (via e-mail)

Interposição de recurso 22 à
26/07/2022

Secretaria Acadêmica da
Faculdade Senac Pernambuco
ou Núcleo de Pesquisa (via
e-mail)

Divulgação final dos resultados 27/07/2022 www.faculdadesenacpe.edu.br

Data limite para envio da
documentação para a
implementação dos Projetos de
Extensão aprovados (com bolsa e
voluntários)

29/07/2022
Secretaria Acadêmica da
Faculdade Senac Pernambuco ou
Núcleo de Pesquisa (via e-mail)

Implementação dos Projetos
de Extensão (TODOS OS CURSOS) 01/08/2022 Faculdade Senac Pernambuco


