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APRESENTAÇÃO 

 

A Indissociabilidade pode ser entendida como um princípio orientador da 

Universidade, caracterizada pela integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão 

como forma de articular os diferentes saberes profissionais promovendo a difusão, 

criação, sistematização e transformação do conhecimento teórico-prático. 

A Universidade do Contestado visando ampliar e fortalecer a integração entre 

o Ensino, a Pesquisa e a Extensão enquanto processo formativo, apresenta o Plano 

de Indissociabilidade UnC, composto por embasamento teórico e plano prático, 

baseado em sete (7) eixos norteadores: Interdisciplinaridade, Temas Transversais, 

Programas Institucionais, Atividades Complementares, Estágios, Trabalhos de 

Conclusão de Curso e Iniciação Científica.  

A UnC quer transformar o ensino em pesquisa, a pesquisa em conhecimento 

e o conhecimento em extensão para atender as demandas regionais. As 

experiências/ações pontuais já realizadas, geraram um conjunto de perspectivas 

para o desenvolvimento de uma formação universitária sistemática com integração 

efetivamente Ensino, Pesquisa e Extensão dando origem a este documento. 

Convidamos a todos para ler e praticar as ações propostas na práxis pedagógica 

dos cursos de graduação da UnC. 

 

Boa leitura a todos! 

 

Solange Sprandel da Silva 

Reitora 
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1 A INDISSOCIABILIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê que “as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394 de 1996), 

no seu Artigo 3º, estabelece que o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extraescolar; 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII – consideração com a diversidade étnico-racial. 
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De acordo com a LDB a Educação Superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de 
pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 
aproximem os dois níveis escolares. 

A Resolução nº 001/2015 do Conselho Estadual de Educação de Santa 

Catarina, determina que as universidades, no gozo de sua autonomia, são 

instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível 

superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano que se 

caracterizam por:  

I - indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II - produção intelectual institucionalizada; 

III - pelo menos um terço do corpo docente com titulação acadêmica de 
mestrado ou doutorado; 

IV - pelo menos um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UnC 

 

A Universidade do Contestado, vinculada ao Sistema Estadual de Educação 

obteve recentemente novo recredenciamento por meio da Resolução nº 

081/2015/CEE/SC, de 24 de novembro de 2015 com nota 4,69 e conceito de 

Excelência pelo prazo de 6 (seis) anos. 

A identidade institucional da UnC é caracterizada pela Missão, Visão e 

Valores. Onde a missão define a razão de sua existência, a visão a situação 

desejável para o futuro com base nos valores estabelecidos para a sua trajetória. 

O que fazemos e para que existamos, a forma pela qual o processo 

educacional deve ser focado depreende-se da Missão: 

 

“Construir e difundir conhecimento e tecnologia, formando cidadãos comprometidos 

com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e sustentável”. 

 

O futuro almejado pela Instituição tem o papel de extrapolar os anseios diários 

do ensino superior na dimensão temporal. É o desejo da UnC relacionado com a 

projeção de oportunidades futuras. Com isso a Universidade tem como visão: 

“Ser uma Universidade de Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão”. 

 

As ações da Universidade são direcionadas e conduzidas pelos seus valores 

institucionais de: 

Autonomia 

Qualidade 

Ética 

Transparência 

Inovação 

Responsabilidade Social e Ambiental 

 

A partir dos valores institucionais a Universidade realiza suas atividades de 

forma a conduzir para onde a Instituição quer chegar, como quer ser percebida e 

reconhecida na oferta do Ensino Superior, com isso alcançando a Missão e Visão 

institucional mantendo o foco na indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão. 
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3 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

3.1 ENSINO 

 

A Universidade do Contestado institui o Ensino com base na formação de 

profissionais comprometidos com uma sociedade humanizada e sustentável, com 

autonomia intelectual, consciência filosófica e práticas criativas que permitam 

transcender o ambiente próprio de formação e contribuir para o desenvolvimento das 

demandas da sociedade. 

Nessa perspectiva, a UnC busca responder à sua missão, as necessidades 

do mercado de trabalho, as demandas socioeconômicas da região e as alterações 

no cenário educacional, repensando os projetos pedagógicos dos cursos, os 

currículos, a avaliação, a interdisciplinaridade e a diversificação na forma de ensinar, 

mudando paradigmas e promovendo uma inovação na educação. 

Para o desenvolvimento da Política de Ensino no âmbito institucional, a UnC 

tem como diretrizes: 

 Garantir a qualidade do ensino e a excelência acadêmica nos cursos de 

graduação e pós-graduação. 

 Promoção do ensino de forma indissociável com a pesquisa e extensão. 

 Articulação da pesquisa com o ensino como forma de incentivo à produção 

do conhecimento na graduação, fortalecendo as atividades de investigação 

dos cursos (TCCs, monografias), a iniciação científica e a publicação de 

estudos em revistas indexadas. 

 Aumentar a produção científica e os serviços à comunidade. 

 Qualificação permanente dos serviços de atendimento aos discentes, por 

intermédio dos programas de Orientação aos estudantes e programas de 

acolhimento para ingressantes. 

 Incentivo às iniciativas de educação a distância. 

 Articulação do ensino presencial com a educação a distância. 

 Elevação e manutenção dos indicadores de qualidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação. 
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 Fortalecimento do programa de capacitação e qualificação continuada de 

docentes e estímulo ao aprimoramento da ciência da aprendizagem, com 

base no desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias de ensino. 

 Projeção, manutenção e modernização dos espaços acadêmicos (salas de 

aula, laboratórios didáticos, de convivência, bibliotecas, etc.) 

 Atualização dos projetos pedagógicos e currículos de ensino que atendam 

as diretrizes estabelecidas em âmbito estadual e nacional, a fim de adequá-

los as mudanças científicas, sociais e culturais. 

 Maior impacto da pós-graduação no processo de aperfeiçoamento dos 

cursos de graduação. 

 Aprimoramento das formas de ingresso e dos programas de inclusão. 

 Possibilitar a formação continuada e articulada entre graduação e pós-

graduação. 

 Articulação entre as diferentes áreas do saber, com a inclusão de temas 

transversais ou de conteúdos, relacionadas às temáticas: relações étnico-

raciais, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, educação 

ambiental, direitos humanos e inclusão. 

 

A UnC pressupõe a formação superior como troca de saberes entre 

pesquisadores, educadores e estudantes, mediada pela filosofia, pela teoria e pela 

prática. Pensar e fazer ensino, pesquisa e extensão no contexto dos problemas 

reais, das demandas concretas da sociedade, da orientação da formação 

profissional em equilíbrio com uma educação no modo científico de pensar é desafio 

diuturno de uma ação educativa. 
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3.2 PESQUISA 

 

A Universidade do Contestado concebe a pesquisa como o conjunto de 

atividades voltadas à reflexão crítica e à produção do conhecimento, objetivando 

promover a ciência, tecnologia e inovação com vistas ao desenvolvimento regional 

de forma indissociada com o ensino e a extensão. 

A ciência e a tecnologia são ferramentas importantes para contribuir para o 

desenvolvimento social. Novas tecnologias e sua disseminação contribuem 

significativamente para a inclusão social e para a redução das desigualdades de 

oportunidade e de inserção ocupacional. 

Para desenvolver a Política de pesquisa no âmbito da instituição, a UnC tem 

como diretrizes: 

 Desenvolvimento de forma sustentável das pesquisas científicas da 

instituição por meio da consolidação, fortalecimento e expansão dos grupos 

de pesquisa institucionais. 

 Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e científico-tecnológico-

inovador, através de pesquisas e estudos inclusive em nível de iniciação 

científica. 

 Articulação permanentemente das ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 Qualificação da pesquisa na Universidade, visando a excelência, nas várias 

áreas do conhecimento em que a UnC está inserida. 

 Aperfeiçoamento constante e ampliação dos instrumentos de divulgação 

científica institucionais. 

 Estimular à captação de recursos externos e incentivar a qualificação do 

corpo docente para concorrer em editais públicos, privados e de agências de 

fomento à pesquisa. 

 Ampliação das oportunidades à comunidade interna e externa no 

desenvolvimento de negócios inovadores relacionados à Universidade e com 

potencial de mercado. 

 

A Iniciação Científica da UnC caracteriza-se pelo ensino para a pesquisa, o 

qual inicia na graduação, aprimorando o processo ensino-aprendizagem e 

desenvolvendo a pesquisa como princípio educativo, e se consolida na pós-
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graduação stricto sensu, formando pesquisadores voltados a produção do 

conhecimento. 

A Universidade do Contestado prioriza a pesquisa, o ensino e a extensão nas 

áreas de Educação Ambiental (Lei 9795/1999), Educação étnica-raciais para o 

Ensino de História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena (Resolução CNE/CP 

nº 1/2004), Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº1/2012) e 

Desenvolvimento Nacional Sustentável (Decreto 7746/2012 e Instrução Normativa nº 

10/2012). Tais pesquisas promovem soluções criativas para melhorar a qualidade de 

vida da população, com o desenvolvimento de novas tecnologias urbanas e 

habitacionais, aderentes às necessidades de construção de uma economia verde e 

sustentável. 

 

3.3 EXTENSÃO 

 

A Extensão é concebida como meio de integrar Universidade-Sociedade 

através de um conjunto de ações de caráter interdisciplinar, capaz de articular as 

suas atividades com o Ensino, a Pesquisa e as demandas do entorno social, 

fortalecendo o compromisso da universidade com a sociedade. 

A Extensão tem por finalidade formar recursos humanos comprometidos com 

a transformação da realidade, cujos partícipes sintam-se sujeitos do ato de 

aprender, de produzir conhecimento e novas tecnologias.  

O objetivo da Extensão consiste em promover a disseminação do 

conhecimento acadêmico na interface da comunicação com a sociedade, visando:  

 Práxis acadêmica, o desenvolvimento regional e a responsabilidade social. 

 Atividade acadêmica voltada para o desenvolvimento, produção e 

preservação cultural; 

 Atividade acadêmica, cultural e desportiva;  

 Ações de extensão vocacionadas para as metas do Projeto Pedagógico 

Institucional (PDI); 

 Intercâmbio com Instituições de Ensino e sociedade organizada para 

estimular a divulgação e a troca de saberes;  

 Avaliação periódica da extensão frente ao seu objetivo e a sua viabilidade 

econômica financeira e social. 
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A indissociabilidade promovida a partir da extensão entre o ensino e a 

pesquisa da UnC se efetivam por meio dos estágios, atendimentos nas clínicas 

escola/laboratórios/serviços de assistência, projetos de pesquisa, iniciação científica 

e trabalhos de conclusão de curso/monografias/dissertações, os quais possibilitam o 

aprimoramento da prática profissional aliada às práticas investigativas, capazes de 

gerar reflexões sistemáticas e o desenvolvimento da capacidade crítica do 

acadêmico, buscando respostas as demandas sociais, envolvendo a academia e a 

sociedade. 
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4 INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A Universidade do Contestado coerente com suas atividades fim, fundamenta 

seu compromisso com a promoção da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão. 

A integração entre os pilares de ensino, pesquisa e extensão, refletem um 

conceito de qualidade do desempenho acadêmico capaz de favorecer a 

autorreflexão crítica, a emancipação teórico-prática e o significado de 

responsabilidade social proporcionado pela aproximação entre a Universidade e a 

Comunidade (MORIN, 2000). 

A Universidade deve levar o conhecimento à comunidade por meio de 

atividades de ensino e de extensão, as quais se constituem como fontes de 

pesquisa, retroalimentando assim o ensino. O ensino e a extensão são geradores de 

novas pesquisas, na medida, em que identificam necessidades, anseios, aspirações 

e o saber que lhes é próprio (PIVETTA, et al., 2010). 

Considera-se na organização didático-pedagógica dos cursos de graduação 

da Universidade do Contestado os seguintes eixos norteadores da 

indissociabilidade: 

 

 INTERDISCIPLINARIDADE: A estrutura curricular dos cursos de graduação 

da UnC visa promover a flexibilização da formação e a interdisciplinaridade. 

A flexibilização das matrizes curriculares ocorre pela inserção de disciplinas 

optativas, incentivo a mobilidade acadêmica e a oferta de disciplinas na 

modalidade a distância. A interdisciplinaridade esta relacionada com a 

interação entre diferentes disciplinas e previstas nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos, sendo efetuadas com interação real de construção e 

socialização do saber, integrando ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 TEMAS TRANSVERSAIS: A Universidade do Contestado prioriza a 

pesquisa, o ensino e a extensão nas áreas de Educação Ambiental (Lei 

9795/1999), Educação étnico-raciais para o Ensino de História e Cultura 

afro-brasileira, africana e indígena (Resolução CNE/CP nº 1/2004), 

Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº1/2012) e 
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Desenvolvimento Nacional Sustentável (Decreto 7746/2012 e Instrução 

Normativa nº 10/2012). Os temas transversais são articulados entre as 

diferentes áreas do saber, com a inclusão de conteúdos de forma 

interdisciplinar e/ou a essa temática nos cursos de graduação; promoção e 

priorização de pesquisas com soluções criativas para melhorar a qualidade 

de vida da população, com o desenvolvimento de novas tecnologias urbanas 

e habitacionais, aderentes às necessidades de construção de uma economia 

verde e sustentável, direitos humanos, educação étnico-raciais; práticas 

educativas promotoras de uma ética comprometida com a diversidade e 

inclusão, com o combate incansável ao racismo, preconceito e a 

discriminação vinculadas as ações de extensão dos cursos; capacitação 

continuada de professores e ações educativas formativas, relacionadas às 

questões ambientais que afetam a qualidade do meio natural, social e 

cultural, por meio do Fórum Ambiental UnC; além de atividades acadêmicas, 

encontros, jornadas e seminários de promoção das relações étnico-raciais 

para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e dos direitos 

humanos. 

 

 PROGRAMAS INSTITUCIONAIS: Os Programas Institucionais tem como 

objetivo promover à práxis acadêmica, o desenvolvimento regional e a 

responsabilidade social e a ampliação da atividade acadêmica voltada para 

o desenvolvimento, produção e preservação cultural.  Os Programas 

Institucionais são planejados de forma articulada com a pesquisa e o ensino, 

com a participação da sociedade, executado em médio ou longo prazo. Os 

Programas Institucionais vigentes são: Programa UnC Saúde e Qualidade 

de Vida, Programa Nacional de Incentivos à Leitura – PROLER – UnC, 

Programa UnC na Comunidade, Programa Arte na Escola, Programa 

Universidade Aberta da Terceira Idade – UNATI, Programa Cultural Canto 

Coral e Programa Atleta UnC. 

 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Componentes curriculares obrigatórios 

que tem por objetivo complementar a prática acadêmica na formação do 

estudante.  Essas atividades são estudos e práticas independentes que 
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devem ser desenvolvidas por meio de ensino, pesquisa e extensão, 

considerando a participação do acadêmico em cursos e disciplinas que não 

estejam previstos em sua matriz curricular; projetos e atividades que 

promovam a interação Universidade/comunidade; e pela participação do 

acadêmico em projetos que visem a produção e difusão científica. A UnC 

oportuniza aos seus alunos a participação em atividades complementares 

nas mais diversas áreas do conhecimento, visando a qualificação 

profissional do acadêmico. 

 

 ESTÁGIOS: Os Estágios estão integrados ao processo de formação do 

acadêmico, entendido como atividade curricular que estimula a reflexão e a 

criatividade, sobre a realidade social a partir dos princípios éticos que devem 

orientar a prática profissional. O Estágio Curricular Supervisionado é um 

processo de aprendizagem que integra o conhecimento adquirido pelo aluno 

em sala de aula à prática profissional e estimula o reconhecimento de 

habilidades e competências adquiridas em situações reais de vida e do 

mundo do trabalho. As atividades práticas e estágios estimulam a aplicação 

de conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica, e em atividades de 

pesquisa e de extensão, fortalecendo o tripé da Universidade. 

 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: Atividade acadêmica 

obrigatória, desenvolvida mediante orientação e avaliação, que consiste na 

sistematização, registro e apresentação de conhecimentos na área de 

formação como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica e 

extensão. O TCC tem como princípios e finalidades oportunizar o aluno na 

participação em atividades de iniciação à pesquisa; estimular o espírito 

investigativo e a construção do conhecimento de forma individual ou coletiva; 

aprimorar a capacidade de interpretação crítica; desenvolver a capacidade 

de aplicação, dos conhecimentos filosóficos, científicos, tecnológicos e 

artísticos adquiridos durante o curso, de forma integrada, através da 

pesquisa; garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática 

profissional, inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

promover o desenvolvimento de projetos de extensão universitária, propondo 
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melhoria dos problemas identificados; subsidiar o processo de ensino, 

contribuindo para a apropriação de conhecimentos relacionados ao 

desenvolvimento curricular obtido no decorrer do curso. Assim, as atividades 

de investigação dos cursos (TCCs, monografias) promovem a articulação da 

pesquisa com o ensino como forma de incentivo à produção do 

conhecimento na graduação, fortalecendo a iniciação científica e a 

publicação de estudos em revistas indexadas. 

 

 INICIAÇÃO CIENTÍFICA: A Iniciação Científica da UnC caracteriza-se pelo 

ensino para a pesquisa, o qual inicia na graduação, aprimorando o processo 

ensino-aprendizagem e desenvolvendo a pesquisa como princípio educativo, 

e se consolida na pós-graduação stricto sensu, formando pesquisadores 

voltados a produção do conhecimento. A Universidade oferece o incentivo à 

iniciação científica por meio de parcerias com programas de fomento federal 

e estadual e a concessão de fomento próprio, além da iniciação científica 

voluntária. A articulação da pesquisa com o ensino, a extensão e a 

sociedade ocorre através de quatro eventos científicos institucionais, a 

Mostra Científica de Santa Catarina (MOCISC), a Jornada de Iniciação 

Científica (JINC), o Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(SIPEX) e o Seminário dos Grupos de Pesquisa da UnC. 

 

A UnC quer transformar o ensino em pesquisa, a pesquisa em 

conhecimento e o conhecimento em extensão para atender as demandas 

regionais, para tal, as experiências/ações pontuais já realizadas, apesar das 

lacunas existentes, têm gerado um conjunto de perspectivas para o desenvolvimento 

de uma formação universitária sistemática com integração efetivamente ensino, 

pesquisa e extensão. 
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5 PLANO DE AÇÃO: INDISSOCIABILIDADE NA UnC 

 

A Universidade do Contestado por meio da Pró-Reitoria de Ensino e da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão estabelece Plano de Ação para 

promover a indissociabilidade de forma prática e efetiva nos cursos de graduação. 

O Plano de Ação: Indissociabilidade na UnC, visa oportunizar aos docentes e 

discentes condições que viabilizem a práxis pedagógica consolidando a 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão de forma indissolúvel. Para a 

elaboração do Plano de Ação (Quadro 1) foram elencados 7 (sete) eixos 

norteadores com base nas políticas acadêmicas, construindo ações práticas para 

cada eixo. 
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Quadro 1- Ações Possíveis para promoção da indissociabilidade nos cursos de graduação.  

NORTEADORES AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA INDISSOCIABILIDADE 

INTERDISCIPLINARIDADE 

1. Incluir nos Projetos Pedagógicos de Curso e nos Planos de Ensino de cada 

disciplina dos cursos, a abordagem interdisciplinar utilizada na práxis acadêmica, 

permitindo a multiplicidade investigativa e as possibilidades de diálogo com as 

demandas da sociedade, estabelecendo o processo investigativo via Pesquisa e 

possibilidades de intervenção social via Extensão. 

2. Readequar os Projetos Pedagógicos dos Cursos juntamente com Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso. 

3. Encontrar conteúdos conexos entre as disciplinas do curso ou cursos afins. 

Observar o perfil do egresso e o desenvolvimento das competências e habilidades 

previstas no PPC. 

4. Capacitar gestores (Equipes Acadêmicas e Coordenadores de Curso) sobre a 

importância da interdisciplinaridade, por meio de oficinas e palestras. 

5. Promover Projetos Articulados – PA (Anexo I), os quais consistem em um trabalho 

realizado pelos alunos a partir da proposição de análise de objetos de estudo, vistos 

sobre os vários olhares das disciplinas dos cursos (traçados no item 3). 

6. Desenvolver Avaliação Articulada – AA que consiste na elaboração de uma 

avaliação construída com questões que integrem os conhecimentos das diversas 

disciplinas (traçadas no item 3) desenvolvendo competências e habilidades 

requeridas no perfil do egresso. 

7. Consolidar a utilização de créditos na modalidade de Educação a Distância - EaD 

(20% de disciplinas em EAD em cursos presenciais). 
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TEMAS TRANSVERSAIS 

1. Identificar a abordagem das temáticas de Educação Ambiental, Educação 
Étnico-Racial, Educação em Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável 
nas disciplinas/conteúdos dos cursos de graduação; 

2. Incluir os conteúdos dos temas transversais não observados na matriz curricular do 
curso em Projetos Articulados, descrevendo-os nos Planos de Ensino das 
disciplinas envolvidas; 

3. Promover ações de pesquisa-extensão para as Políticas Afirmativas, incluindo os 
temas nas Semanas Acadêmicas, Jornadas Científicas, Seminários e demais ações 
dos cursos.  

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

 
1. Identificar a partir do perfil do curso ações a serem desenvolvidas nos Programas 

Institucionais. 
2. Listar as ações que já são realizadas e/ou as ações que podem integrar estes 

Programas. 
3. Propor as ações do curso aos Coordenadores dos Programas Institucionais e 

Equipe Acadêmica do Campus. 
4. Elaborar e encaminhar Projeto de Extensão (Anexo II) para apreciação do setor 

responsável. 
5. Vincular os acadêmicos aos projetos aprovados e arquivar os documentos 

comprobatórios da execução da atividade na Coordenação de Curso.  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1. Identificar lacunas existentes na formação acadêmica que possam ser ofertadas na 
modalidade de atividades complementares (cursos, palestras, seminários...). 

2. Propor as atividades complementares para a Equipe Acadêmica semestralmente 
(Anexo III). 

3. Encaminhar os Projetos de Extensão (Anexo II) para o setor responsável das 
atividades aprovadas pelo Campus, vinculando ações de ensino, pesquisa e 
extensão nos projetos. 

4. Vincular os acadêmicos aos projetos aprovados e arquivar os documentos 
comprobatórios da execução da atividade na Coordenação de Curso. 
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ESTÁGIOS 

1. Promover a dicotomia teoria e prática ao acadêmico por meio da oferta de estágios 
curriculares e extracurriculares. 

2. Avaliar os locais de estágio existentes e novas oportunidades de estágios frente ao 
perfil profissional desejado pelo curso. 

3. Registrar ações desenvolvidas pelos acadêmicos e seu impacto social nos relatórios 
finais de estágio a serem entregues aos respectivos supervisores. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

1. Utilizar o TCC como forma de promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão na prática do curso. 

2. Promover pesquisas científicas com foco nas demandas regionais e socais através 
de metodologias e práticas de intervenção que viabilizem e reafirmem a relação 
entre a Instituição e a comunidade. Diagnosticar possibilidades/temas de pesquisa 
levando em consideração o perfil desejado do profissional formado. 

3. Incentivar a prática de TCC´s Inovadores, promovendo propostas inovadoras e 
empreendedoras, que possuam potencial para transformarem-se em negócios, 
produtos e serviços aplicáveis a comunidade local/regional. 

4. Estimular o desenvolvimento dos TCC´s junto aos Programas Institucionais de 
Extensão, Grupos de Pesquisa Institucionalizados, Incubadoras Tecnológicas, 
Laboratórios, Núcleos e Clínicas Institucionais. 

5. Socializar os resultados dos Trabalhos de Conclusão junto à comunidade, por meio 
da divulgação científica (publicação de artigos, participação em eventos 
científicos, publicação em anais...) e retorno a comunidade (banca pública 
envolvendo a comunidade e projeto de extensão –aplicando resultados/avaliações 
obtidas). 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
1. Promoção do ensino para a pesquisa, estimulando a investigação científica através 

da orientação docente por meio da participação em Editais remunerados e 
Programa de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC). 
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ANEXO A – PROJETOS ARTICULADOS – PA 

 

CADASTRO 
PROJETOS ARTICULADOS - PA 

 

PROPONENTE 
 

(   ) Concórdia  (   ) Canoinhas  (   ) Curitibanos (   ) Mafra(   ) Porto União(   ) Rio Negrinho 
 

TÍTULO DO PROJETO ARTICULADO 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/RESPONSÁVEL ARTICULADOR 

Nome: 

E-mail de contato:                                                      Telefone:  

Curso:                                                                         Campus: 

Disciplina(s): 
 
 

Professores/Técnicos envolvidos: 
 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Resumo do PA (Sem parágrafos). Apresentar breve histórico da atividade, metodologia utilizada, 

relevância acadêmico-social, fontes de custeio, perspectivas da ação em relação ao ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

Objetivo Geral do PA: 

 

Período da realização do PA: 

 

PÚBLICO ENVOLVIDO 

[   ] professores [   ] alunos [   ] técnicos [   ] comunidade externa[   ] outros 

ABRANGÊNCIA 

[  ] municipal    [   ] micro regional     [   ] regional     [   ] nacional     [   ] internacional 

ATIVIDADES NOS EIXOS – Caracterizar ações do projeto em cada eixo 

1. ENSINO 

 

 

2. PESQUISA 
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3. EXTENSÃO 

 

 

 

 

PROTOCOLO NA DIREÇÃO DE CAMPUS 
 

Data da entrega: ____/_____/______      Assinatura: ________________________________ 

Observações: 
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ANEXO B – PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

 

Universidade do Contestado - UnC 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão 

 

FORMULÁRIO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

Nº do protocolo 
(Reitoria) 

 
 

Data __/__/____ 
 

1. PROPONENTE 

(   ) Canoinhas  (   ) Concórdia  (   ) Curitibanos   (   ) Mafra   (   ) Porto União   (   ) Rio Negrinho (   ) 

Mestrado 

2. TÍTULO  

 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome: 

Função: [   ] Professor(a)      [   ] Coordenador(a) (.......)  [   ] Técnico(a)      [   ] Outro 

4. ENTREGA NO SETOR DE EXTENSÃO 

Data da entrega: __/__/____. 
Assinatura - Equipe Acadêmica ______________________________ 
Observações: 

5. PERÍODO / HORÁRIO / CARGA HORÁRIA 

Período das Inscrições:  

Período da realização do Evento: 

Horários de realização: 

Local do evento:  

Carga horária: [     h ]   Certificado [     ] sim        [    ] não     Declaração [    ] sim    [    ] não 

6. ÁREA TEMÁTICA 

[   ] Comunicação     
[   ] Cultura  
 [   ] Direitos Humanos e Justiça 
 [   ] Educação  

[   ] Meio Ambiente 
[   ] Saúde 
[   ] Trabalho 
[   ] Tecnologia e Inovação 
 

7. NATUREZA DA AÇÃO: Marque com [X] uma modalidade 

[   ] Programa 
[   ] Projeto 
[   ] Curso 
[   ] Prestação de serviços 
[   ] Publicações 
[   ] Outro 
 

Eventos 
[  ] congresso 
[  ] conferência 
[  ] palestra 
[  ] seminários integrados por área 
[  ] exposição 
[  ] feira técnica 

[   ] colóquio 
[   ] semana acadêmica  
[   ] jornada esportiva 
[   ] jornada cultural 
[   ] jornada científica 
[   ] debate 
[   ] workshop 
[   ] outro.  Qual:  
 

8. PÚBLICO ENVOLVIDO 

[   ] professores  [   ] alunos  [   ] técnicos  [   ] comunidade externa [   ] outros.  Quais:  
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9. ABRANGÊNCIA 

[  ] municipal       [   ] micro regional    [   ] regional        [   ] nacional             [   ] internacional 

10. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Resumo(Sem parágrafos. Máximo de 250 palavras. Deverá abordar: breve histórico da atividade, 

metodologia, relevância acadêmico-social, fontes de custeio, perspectivas da ação em relação ao 

ensino e a pesquisa. O resumo servirá como pauta para divulgação do evento via setor de marketing. 

Palavras-chave (três):  

Objetivo Geral: 

Objetivos Específicos: (máximo 3)  

1.  

2.  

3.  

11. PROGRAMAÇÂO DE DATAS/HORÁRIOS/TEMAS/MINISTRANTES/CARGA HORÁRIO 

 

Data/h

orário  

Título da Palestra Nome 

Ministrante e Titulação 

Car

ga horária 

    

    

    

    

    

    
 

12. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS (parcerias e/ou patrocinadores 

ENTIDADE APOIO PATROCINIO  EM 

MATERIAIS 

EM 

VALORES 

R$ 

EM 

SERVIÇOS 

      

      

      

      
 

13. DESCRIÇÃO DO EVENTO: (descreva: síntese das providências já tomadas e a tomar 
para a realização do evento). 

Agendamento de hospedagem:  

Agendamento de transporte:  

Agendamento de alimentação:  

Agendamento de Material de divulgação junto ao MKT UnC:  

Agendamento de local: 

Agendamento de som:  

Agendamento de água:  

Data show:  

Computador:  
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14. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: (fazer a previsão na planilha de custos e solicitar formulário 
próprio do setor de marketing UnC para a confecção do material, quando for o caso) 

 

[   ] folder          [   ] jornal       [     ] rádio        [   ] tv        [   ]  banner      [    ] convite     [    ] ofícios       [   
] e-mail mkt    [   ] canetas   [   ] camisetas [   ] outros          

15. PARECERES 

 
Parecer do Diretor de Campus 
PARECER:  
 
[ ] DEFERIDO  [ ] DEFERIDO COM RESTRIÇÕES  [  
] INDEFERIDO 
Encaminhado à Diretoria de Extensão / Pró-Reitoria 
de PPGE em: 
 
Data: _____/_____/______.  
Assinatura: ______________________ 
Recursos do Campus: R$  
Observações: 

 
Parecer da Diretoria de Extensão / Pró-
Reitoria de PPGE 
PARECER:  
 
[  ] DEFERIDO  [   ] DEFERIDO COM 
RESTRIÇÕES  [  ] INDEFERIDO 
: 
Data: _____/_____/______.  
Assinatura: ______________________ 
Recursos da Reitoria: R$ 
Observações: 

 

 
OBSERVAÇÕES PÓS- EVENTO: 

1- Ao término do evento, o responsável pelo mesmo, deverá entregar o relatório final à Equipe 
Acadêmica  da UnC no prazo de até 15 dias após o término do evento. 

2- Para o fornecimento de declaração ou certificado: o responsável pelo evento deverá entregar no 
setor de extensão da UnC as fichas de inscrição ou lista de frequência, com nome completo, RG e 
as devidas assinaturas ou controle de presença (carimbo, etc); Entregar ficha de avaliação do 
evento e ministrante . 

Atenção: o setor de extensão terá até 30 dias, após o recebimento dos itens acima, para 
confeccionar os certificados ou declarações. Os ministrantes receberão preferencialmente o 
certificado no final da palestra/evento. 
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Planilha Orçamentária   

  1. Material de Consumo 
 

  

Ordem 
Especificação Quantidade Valor 

Unitário 
Valor Orçado Valor Final 

1        R$      -      

2        R$      -      

4        R$      -      

5        R$      -      

  Subtotal 1  R$           -     R$              -    

 

        

2. Material de divulgação (flayer, cartaz, banner eletrônico, outdoor, jornal, rádio,etc) 

  

Ordem 
Especificação Quantidade Valor 

Unitário 
Valor Orçado Valor Final 

1        R$      -      

2        R$      -      

4        R$      -      

5        R$      -      

  Subtotal 1  R$           -     R$              -    

         3. Remuneração de Pessoal da UnC (coordenação, palestrantes, instrutores, bolsistas, equipe) 

Ordem 
Especificação Hora 

Contrato 
C / H Valor 

Unitário 
Enc. 

Sociais 
Valor 

Orçado 
Valor 
Final 

1         67,4%  R$      -      

2         67,4%  R$      -      

3         67,4%  R$      -      

4         67,4%  R$      -      

5         67,4%  R$      -      

6         67,4%  R$      -      

7  

 

     

  Subtotal 3  R$                         -     R$                   -    

         4. Remuneração de Pessoal Terceiros (coordenação, palestrantes, instrutores, bolsistas, 
equipe) 

Ordem 
Especificação C / H Valor Unitário Enc. 

Sociais 
Valor 

Orçado 
Valor Final 

1 João da Silva     25,0%  R$      -      

2       25,0%  R$      -      

3       25,0%  R$      -      

4       25,0%  R$      -      

5       25,0%  R$      -      

6       25,0%  R$      -      

7       25,0%  R$      -      

  Subtotal 4  R$                         -     R$                  -    

 



 

28 
INDISSOCIABILIDADE UnC – Ensino, Pesquisa e Extensão 

5. Hospedagem, alimentação, transporte, combustível, etc. 

Ordem 
Especificação Quantidade Valor 

Unitário 
Valor 

Orçado 
Valor Final 

1        R$      -      

2        R$      -      

3        R$      -      

4        R$      -      

5        R$      -      

6        R$      -      

7        R$      -      

8        R$      -      

  Subtotal 5  R$                           -     R$                     -    

         6.  Uso de Material Permanente (equipamentos, instalações, veículos,etc.) 
OBSERVAÇÃO: LISTAR SOMENTE O QUE É DE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO E 
NÃO EXISTE DISPONÍVEL NA UnC  

Ordem 
Especificação Quantidade Valor 

Unitário 
Valor 

Orçado 
Valor Final 

1        R$      -      

2        R$      -      

3        R$      -      

4        R$      -      

5        R$      -      

6        R$      -      

7        R$      -      

8        R$      -      

  Subtotal 6  R$                         -     R$                    -    

 7. Receitas (PREVISÃO): 
 

Ordem 
Descrição Quantidade Valor 

unitário 
Valor 

Orçado 
Valor Final 

1   1 R$ 25,00 R$ 25,00   

2     R$      -   

3     R$      -   

4     R$      -   

5 
 

  R$      -  

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

  Subtotal 7 R$                  25,00 R$                     - 
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QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO 
 DESPESAS Valor Orçado Valor Final 

Subtotal 1 - Material de Consumo  R$                         -      

Subtotal 2 - Material de Divulgação  R$                         -      

Subtotal 3 - Remuneração de Pessoal da 
UnC 

 R$                         -      

Subtotal 4 - Remuneração de Pessoal 
Externo 

 R$                         -      

Subtotal 5 - Hospedagem, Alimentação, 
Transporte,  etc. 

 R$                         -      

Subtotal 6 - Uso material permanente e 
Equipamentos 

 R$                         -      

TOTAL DAS DESPESAS  R$                         -      

Custos Indiretos 25,0% R$            - 

Subtotal 7 - RECEITAS  R$                   25,00    

RESULTADO FINAL (Receita - Despesas - 
Custos Indiretos) 

 R$                  25,00   R$                 -    
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ANEXO C – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 
PLANILHA ATIVIDADES COMPLEMENTARES – SEMESTRAL 

 
ANO: ______ 
SEMESTRE: _____ 

CAMPUS  CURSO  

RESPONSÁVEL  E-MAIL CONTATO  

TEMA MODALIDADE* DESCRIÇÃO PÚBLICO-ALVO JUSTIFICATIVA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PROTOCOLO NA DIREÇÃO DE CAMPUS 
 
 
Data da entrega: ____/_____/______                                          Assinatura: ________________________________ 

 
Observações: 
 

 

 


