
Programa Fortalecimento Acadêmico Continuado – FAC 4.0

Programa de Extensão

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 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.

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.

Estes eixos temáticos enquadram-se na Política Nacional de Extensão, um

conjunto de diretrizes e conceitos elaborados coletivamente pelo Fórum de

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), a

qual define as seguintes áreas temáticas para desenvolvimento dos Projetos de

Extensão: (i) Comunicação; (ii) Cultura; (iii) Direitos Humanos e Justiça; (iv)

Educação; (v) Meio Ambiente; (vi) Saúde; (vii) Tecnologia e Produção; e (viii)

Trabalho.



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.

Neste contexto, 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.

Um Projeto de Extensão não deve ser igual a um projeto de pesquisa, mesmo que

haja necessidade de pesquisa científica prévia para um melhor entendimento

sobre a realidade a ser trabalhada. É preciso, portanto, que o projeto de extensão

contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como

necessárias no momento em que a pesquisa científica for realizada. Além disso, a

dimensão formativa de ambos, a dimensão acadêmica e a pública, devem estar

sempre presentes nesses projetos. Portanto, a Extensão deve ser entendida e

conduzida como processo acadêmico definido e efetivado em função das

exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, na

qualificação docente e no intercâmbio com a sociedade

Assim, quando da elaboração do Projeto de Extensão, dever-se-á levar em

consideração os seguintes questionamentos direcionadores para enquadramento

das propostas:

1. A proposta diferencia-se de outros formatos de ações extensionistas episódicas

como cursos, eventos, prestação de serviços e publicações desenvolvidas junto a

outros setores da sociedade?



2. A proposta situa-se na(s) área(s) de atuação acadêmica dos(as) proponentes e

dos(as) estudantes envolvidos(as)?

3. A proposta envolve a participação efetiva da população externa via diálogo e/ou

metodologias participativas?

4. A proposta apresenta caráter transformador mediante o problema social que

será abordado?

5. A proposta apresenta articulação com os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) definidos pela ONU?

Os projetos de extensão podem ser tão variáveis quanto à sua temática,

realidades das comunidades e situações problemas as quais desejam solucionar.

O mesmo modelo para um determinado eixo temático pode não ser adequado a

todos os demais tipos de projetos.

De modo geral, a formatação do texto do Projeto de Extensão deve seguir a

configuração: tamanho A4, orientação de página retrato, margens esquerda e

superior com 3cm e margens inferiores e direita com 2cm, texto em fonte Arial ou

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5cm e páginas numeradas.

Abaixo, elenca-se sugestão de alguns elementos textuais os quais devem estar

presentes em um Projeto de Extensão submetido ao Programa de Fortalecimento

Acadêmico Continuado - FAC 4.0 da Faculdade Senac Pernambuco:

1. TÍTULO DO PROJETO

Nominação do projeto com descrição sucinta englobando o conteúdo do projeto.

2. EIXO TEMÁTICO

Apresentar em qual eixo temático o projeto se enquadra (Educação Ambiental e

Desenvolvimento Sustentável; Promoção à Saúde e à Qualidade de Vida;

Desenvolvimento da Cultura; Tecnologias Sociais; Transferência de Tecnologias),



justificando o posicionamento no eixo temático consoante a caracterização dos

eixos temáticos apresentada no Edital do Programa de Extensão do FAC 4.0.

Pode-se optar pelo vínculo em mais de uma área temática, quando for o caso.

3. DOCENTE COORDENADOR(A)

Professor(a) responsável pela submissão, registro e orientação do projeto. Neste

tópico deve ser apresentado breve currículo docente, considerando sua formação,

atuação docente, produção científica e demais informações que sejam

consideradas significativas.

4. EQUIPE TÉCNICA

Outros membros da comunidade acadêmica (estudantes, pesquisadores,

técnicos-administrativos, e/ou docentes) que estão envolvidos no projeto.

Ressalta-se que a Extensão, por seu caráter formativo, deverá obrigatoriamente

ter a participação efetiva de estudante(s) de graduação; logo, as ações de

extensão, preferencialmente, devem estar articuladas com os cursos de

graduação e envolver, preferencialmente, os estudantes dos cursos aos quais os

projetos estão vinculados.

5. CURSO SUPERIOR

Curso de vínculo do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Extensão na

Faculdade Senac Pernambuco. No caso de o(a) docente estar lotado em mais de

um curso, apresentar preferencialmente o curso ao qual está vinculado o projeto.

6. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Instituições que irão apoiar o projeto ou auxiliar na execução das atividades.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.

7. NÚMERO ESTIMADO DE PARTICIPANTES

Quantidade estipulada de pessoas da comunidade que participarão ativamente

das atividades ou que serão diretamente beneficiadas por elas.Neste tópico

deve-se apresentar, caracterizar e estimar a quantidade do público participante

(comunidade e outros setores da sociedade).

8. LOCAL(IS) DE REALIZAÇÃO

Localidade(s) onde serão desenvolvidas as atividades, tanto interna quanto

externamente.

9. PERÍODO

Data de início e encerramento das atividades. Há projetos de extensão que por

sua natureza podem e devem prolongar-se por períodos longos. No entanto, para

que seja avaliado o progresso, todos os projetos devem ser reelaborados e

reavaliados a cada ano, sendo necessária nova submissão ao FAC 4.0.

10. RESUMO DA PROPOSTA

Apresentar de forma sucinta e objetiva a proposta. A contagem de caracteres

excluindo espaços deve ser de 1.200 a 1.500 caracteres.



11. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Base teórica a respeito da temática e da problematização do projeto, utilizando-se

como referências autores que já desenvolveram estudos sobre o assunto.As

referências no corpo do texto devem ser citadas obedecendo as normas da

ABNT/NBR 10520:2002 para citações em trabalhos acadêmicos.

12. OBJETIVOS

Aqui são abordadas as finalidades do projeto, ou seja, deve-se 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.

13. JUSTIFICATIVA

Deve conter informações sobre a relevância do projeto e argumentação que o

justifique, motivação para sua concretização e impactos esperados. Descrever a

relação do projeto com a pesquisa e o ensino universitários, integrando os três

pilares da instituição. Dada a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,

é necessário um certo grau de aderência entre aquilo que se ensina, aquilo que se

pesquisa e aquilo que se quer “extender” à sociedade. Deve-se, portanto,

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.

Neste tópico, é necessário descrever a contribuição para a formação integral do(a)

estudante de graduação participante do projeto.

14. METODOLOGIA

Definição das atividades e descrição dos métodos e técnicas, instrumentos ou

procedimentos para seu desenvolvimento e análise dos resultados que serão

obtidos. Ressalta-se que a extensão sustenta-se principalmente em metodologias

participativas, no formato de investigação-ação (ou pesquisa-ação) as quais



priorizam métodos de análise inovadores, a participação dos atores sociais e o

diálogo entre instituição de ensino e comunidade.

Logo, deve-se 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.

15. RESULTADOS ESPERADOS

Descrição dos possíveis resultados e impactos gerados junto à comunidade,

através da demonstração de número de ações, atendimentos e questionários de

satisfação, por exemplo.

16. CRONOGRAMA

Definição das etapas do projeto por período de tempo. Neste tópico, deve-se

apresentar o Plano de Trabalho, individual, das atividades para o(a) estudante de

graduação, 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) da Atividade de Extensão.

17. ORÇAMENTO E  PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Após a definição e o planejamento detalhado das atividades, deve-se apresentar o

planejamento financeiro e recursos necessários para a execução do projeto de

extensão, considerando o tópico “itens de despesa autorizados” no edital do

Programa de Extensão. Pode-se tomar como orientação os seguintes

questionamentos direcionadores:

● Quanto custará o projeto no geral e em cada uma de suas atividades?

● Quando se darão as despesas (em quais momentos, considerando o

cronograma, os recursos devem ser aplicados)?



● Quando os recursos deverão estar disponíveis (qual o momento de

pagamento, aquisição e outras atividades relacionadas)?

O orçamento é um resumo ou cronograma financeiro do projeto, no qual se indica

com o que e quando serão gastos os recursos e de que fontes virão os recursos

(no caso de parcerias e financiamentos externos, os mesmos deverão ser

explicitados neste tópico). Considere a descrição apresentada na memória de

cálculo apresentada no edital.

18. REFERÊNCIAS

Lista sistematizada dos trabalhos referenciais e autores utilizados na

fundamentação teórica do projeto. As referências do trabalho devem estar em

ordem alfabética, sem numeração e sem espaço, atendendo às normas da

ABNT/NBR 6023:2002.


