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CAPÍTULO I 

DO SETOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 

Art. 1º O Setor de Ação Comunitária – SEAC compõe a Assessoria de Extensão – 

AEX, órgão vinculado à Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – 

PROPEX da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e responde pelas atividades 

extensionistas de três dentre as seis modalidades previstas na Política de Extensão 

da Instituição: Programas de Ação Comunitária, Projetos de Ação Comunitária e 

Prestação de Serviços. 

Parágrafo único - O Setor de Ação Comunitária– SEAC terá um (a) Responsável, 

que será nomeado por portaria da Reitoria, mediante indicação da Pró-Reitoria de 

Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 2º A Ação Comunitária é compreendida pela extensão como as diversas 

práticas frente às demandas da comunidade, sendo um mecanismo de conquista e 

garantia dos direitos sociais que contribuem para a construção e ampliação da 

cidadania, do conhecimento e do desenvolvimento, para a emancipação do sujeito 

ou grupo. São atividades desenvolvidas pelos Programas de Ação Comunitária, 

Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços, que estão diretamente 

voltadas para a comunidade e identificadas como modalidades dentro da política de 

extensão da Univale. 

 

 

CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º- São objetivos do Setor de Ação Comunitária: 

I. Fomentar a publicação de editais internos para apresentação de Programas e 

Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços; 

II. Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de Programas e Projetos de 

Ação Comunitária e Prestação de Serviços que atendam a População em 
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situação de vulnerabilidade1 e risco social e pessoal, de forma gratuita e em 

caráter complementar ao poder público; 

III. Promover a realização de Programas e Projetos de cunhos sociais, 

desenvolvidos pelo corpo docente, discente e pessoal técnico administrativo da 

Univale, que contribuam para a melhoria na qualidade de vida da população, 

intensificando as relações de intercâmbio entre a Univale e a sociedade, 

considerando sua característica de instituição comunitária; 

IV. Acompanhar juntamente com a equipe técnica todo o processo de realização 

de Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços 

realizados pela Universidade, desde sua apresentação à sua conclusão;  

V. Acompanhar através de relatórios anuais a produtividade dos Programas e 

Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços destinados ao público 

vulnerável, para fins de registros; 

VI. Incentivar a realização de eventos que demonstrem os trabalhos realizados 

pela FPF/Univale no campo da Ação Comunitária; 

VII. Promover, juntamente com o apoio pedagógico e instâncias superiores da 

FPF/Univale, ações de capacitação e qualificação do corpo docente e técnico-

administrativo no que se refere a Programas e Projetos; 

VIII. Fomentar as ações do Setor de Eventos, que envolvam a ação comunitária e 

a responsabilidade social. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

 

Art. 4º Conforme referenciais elaborados pelo Fórum de Extensão das 

Universidades Comunitárias: A Extensão Universitária compreende um conjunto de 

atividades de caráter interdisciplinar e multidisciplinar, articulando os saberes 

                                                 
1 A definição de vulnerabilidade e riscos supera a visão da carência vinculada à questão econômica, 

incorpora outras dimensões que envolvem a família, indivíduos, grupos ou comunidades, e 
compreende, dentre outras, as condições precárias de trabalho formal e informal, de habitação e 
saneamento; baixos níveis de escolaridade; fragilidade ou perda de vínculos de afetividade; violência; 
discriminação e estigmas étnico-racial, religiosos, etc.; desvantagem pessoal resultante de 
deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, pouco acesso às demais políticas públicas; enfim, 
“situações diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social”, definidas  
como tal na  Política Nacional de Assistência Social, 2004. 
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produzidos na vida acadêmica e na vida cotidiana das populações, para 

compreensão da realidade e busca de respostas aos seus desafios.  

 

Art. 5º Os Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços 

vinculados ao Setor de Ação Comunitária da Univale são aqueles apresentados pelo 

corpo docente e devem privilegiar os princípios da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, da interdisciplinaridade e da interação dialógica com a 

comunidade, sendo destinado ao público em geral, priorizando aqueles que se 

encontram em situação de vulnerabilidade. 

 

Art. 6º Os Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços 

devem promover a disseminação do conhecimento acadêmico, por meio do diálogo 

permanente com a sociedade. Têm como finalidade a constituição de um espaço de 

promoção de desenvolvimento para a sociedade de um modo geral, além de formar 

o cidadão para o exercício da cidadania.  

 

Art. 7º Poderão participar das atividades de extensão promovidas pelo SEAC da 

Univale docentes, discentes e demais profissionais do quadro permanente da 

instituição que atuem em áreas pertinentes às mesmas. 

§ 1º Os Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços devem 

ser propostos por docentes da Univale.  

§ 2º Os Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços 

dependem da aprovação da Reitoria da Univale, assim como da Fundação, quando 

houver custos. 

 

Art. 8º No âmbito da Univale, os Programas e Projetos de Ação Comunitária e 

Prestação de Serviços devem se realizar, preferencialmente por meio de parceria 

com o Poder Público, empresas, movimentos sociais, entidades e organizações 

governamentais e não governamentais, objetivando financiamento para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

Art. 9º As modalidades das atividades desenvolvidas através do Setor de Ação 

Comunitária são definidas com base na Política de Extensão da Univale 2019-2023, 

da seguinte forma: 
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I – Programa de Ação Comunitária: Conjunto articulado de projetos e ações 

extencionistas com caráter orgânico-institucional, com clareza de diretrizes e 

orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo. Estas 

ações contam com a coordenação de professores e participação de docentes e 

discentes, preferencialmente de vários cursos, constituindo-se enquanto ação 

interdisciplinar e interprofissional. Os projetos e ações no âmbito dos programas 

visam a autonomia das comunidades, através de metodologias que favoreçam seu 

potencial e empoderamento, evitando relações de dependência ou assistencialismo; 

II - Projetos: Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, 

científico ou tecnológico, articuladora da pesquisa e do ensino envolvendo 

comunidades externas, com objetivo específico e prazo determinado, devendo 

contar com a participação de docentes e discentes, preferencialmente, de vários 

cursos constituindo-se enquanto ação interdisciplinar e interprofissional. Assim como 

nos programas, as ações de projetos visam também a autonomia, o 

desenvolvimento e empoderamento das comunidades. Os projetos configuram-se 

como espaços privilegiados de construção e produção de sentido para todos os 

envolvidos; 

III - Prestação de Serviço: São serviços desenvolvidos por atuação, 

obrigatoriamente, de docentes e discentes, como atividades formativas, em clínicas, 

laboratórios e órgãos suplementares da Univale. São ações de atendimento às 

demandas de instituições públicas, privadas (preferencialmente microempresas), e 

do terceiro setor. Podem ser realizadas também em espaços externos à 

Universidade e se caracterizam como momentos em que alunos e professores têm a 

oportunidade de confrontar saberes adquiridos no ensino e na pesquisa com tais 

demandas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA PROPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS DE 

AÇÃO COMUNITÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

 

Art. 10 As propostas de Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de 

Serviços terão origem a partir das necessidades vislumbradas pelos Colegiados de 
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cursos, pela Instituição ou demandas oriundas da comunidade externa, desde que 

essas sejam levantadas por diagnóstico. 

 

Art. 11 A proposição de Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de 

Serviços estará condicionada à existência de infraestrutura, identificação de um 

público alvo e carga horária de professores e estudantes extensionistas. 

§ 1º Os professores serão os proponentes das atividades de Ação Comunitária, para 

os quais serão atribuídas horas sendo: um (a) Professor (a) Responsável e demais 

professores convidados a participar, conforme a natureza e modalidade da atividade 

e o regime contratual. 

§ 2º Ao ser protocolado no Setor de Ação Comunitária, todo e qualquer Programa, 

Projeto de Ação Comunitária e Prestação de Serviço deverá ter a carga horária 

destinada para os professores envolvidos no projeto validada pelo Coordenador de 

Curso e aprovada pela Diretoria Executiva da Fundação Percival Farquhar, sob 

conhecimento da Reitoria. 

 

Art. 12 Os Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviços 

seguirão as diretrizes estabelecidas pelas normas e políticas institucionais. 

 

Art. 13 A proposição de novos Programas e Projetos de Ação Comunitária e 

Prestação de Serviços dar-se-á pela elaboração de um projeto nos moldes 

disponibilizados pelo Setor de Ação Comunitária – SEAC que deverá ser 

protocolado na Assessoria de Extensão – AEX conforme período de submissão 

constante do calendário semestral da AEX. 

§ 1º Os moldes para o projeto são disponibilizados em formulário próprio, 

previamente encaminhado pelo Setor de Ação Comunitária ou também 

disponibilizado através do site Univale. 

§ 2º Quando a oferta de Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação de 

Serviços envolver parceria externa, esta deverá ser firmada através de Termo de 

Parceria ajustado entre as partes. 

 

Art. 14 O Projeto escrito, depois de aprovado pelo Colegiado, será encaminhado ao 

Setor de Ação Comunitária, acompanhado da cópia da ata da reunião em que foi 

aprovado. 
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Parágrafo único O Setor de Ação Comunitária realizará o parecer técnico-social, 

identificando a relevância da proposta, e o pedagógico, quando for o caso. 

 

Art. 15 A inserção na atividade extensionista institucional é facultada a todos os 

estudantes matriculados na Univale e se efetivará através de seleção realizada pelo 

(a) Professor (a) Extensionista Responsável pela atividade, por meio de edital 

próprio, de acordo com cada modalidade de extensão. 

Parágrafo Único - A participação do estudante nas atividades extensionistas deverá 

possibilitar a sua inserção na comunidade local e regional para o conhecimento da 

realidade na qual atuará e o desenvolvimento da sua autonomia e capacidade de 

análise crítica com vistas a uma atuação que efetive ações de transformação do 

lócus da atividade extensionista. 

 

Art. 16 No final de cada ano, ou no findar do projeto, o proponente deverá protocolar 

o Relatório Anual/Final, nos moldes disponibilizados pelo Setor de Ação 

Comunitária. 

 

 

CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA 

 

Art. 17 - Compete ao (à) Responsável Técnico Superior do Setor de Ação 

Comunitária - SEAC: 

I- Coordenar, supervisionar e tomar as providências necessárias para 

proposição e funcionamento dos Programas e Projetos de Ação Comunitária e 

Prestação de Serviços, conforme estabelece as normas gerais institucionais e este 

Regulamento; 

II- Acompanhar e revisar os procedimentos acadêmico-administrativos para o 

regular funcionamento dos Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação 

de Serviços da Extensão; 

III- Orientar o processo de elaboração e adequação de Programas e Projetos de 

Ação Comunitária, visando atender aos parâmetros norteadores da Univale, a 

legislação que regulamenta a Assistência Social e as exigências metodológicas; 
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IV- Oferecer suporte aos professores e estudantes extensionistas para realização 

das atividades realizadas nos Programas, Projetos e Prestação de Serviço de Ação 

Comunitária e na busca por parcerias com órgãos e empresas públicas e privadas; 

V- Analisar os Programas, Projetos e Prestação de Serviço de Ação Comunitária 

e emitir parecer técnico sobre os mesmos; 

VI- Monitorar e avaliar os Programas, Projetos e Prestação de Serviços 

registrados no Setor de Ação Comunitária/AEX; 

VII- Cobrar e acompanhar os resultados dos relatórios de atividades anuais 

entregues pelos Responsáveis por Programas, Projetos e Prestação de Serviço de 

Ação Comunitária; 

VIII- Elaborar o relatório anual das atividades de Ação Comunitária e Prestação de 

Serviços à Comunidade para compor o relatório anual da FPF/Univale no que se 

refere às atividades de cunho social para a comprovação da Filantropia; 

IX- Acompanhar o processo de inserção dos estudantes Extensionistas nos 

Projetos de Ação Comunitária; 

X- Firmar parcerias com órgãos públicos e privados para realização de ações 

que efetivem a responsabilidade social da Univale; 

XI- Representar a FPF/Univale junto ao Conselho Municipal de Assistência 

Social, visando um acompanhamento direto da execução da política de Assistência 

Social e principalmente os assuntos que dizem respeito às entidades filantrópicas; 

XII- Atualizar os registros da Fundação Percival Farquhar/Univale junto aos 

órgãos inerentes a Assistência Social. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO PROFESSOR E ESTUDANTE EXTENSIONISTA  

 

Art. 18 - Compete ao Professor Extensionista: 

I- Contribuir para o desenvolvimento da extensão enquanto prática 

pedagógica que não se desvincula do ensino e da pesquisa, possibilitando que o 

discente sob sua supervisão seja capaz de fazer a interlocução entre os conteúdos 

estudados em sala de aula com a atividade extensionista na qual está inserido; 
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II- Apresentar propostas, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão 

gestor da extensão em conformidade com os ordenamentos institucionais, que 

reflitam os objetivos do projeto pedagógico do curso no qual está vinculado;  

III- Acompanhar todas as etapas da atividade sob sua responsabilidade, 

respondendo por ela ao órgão gestor da Extensão e atendendo aos ordenamentos 

estabelecidos por este mesmo órgão; 

IV- Confeccionar relatórios quando solicitado; 

V- Encaminhar ao Setor de Ação Comunitária relação dos estudantes 

selecionados bem como toda a documentação necessária para a regularização da 

inserção do estudante no Projeto; 

VI- Encaminhar ao Setor de Ação Comunitária o Plano de Trabalho dos 

estudantes; 

VII- Monitorar a frequência dos estudantes no projeto;  

VIII- Comunicar oficialmente ao Setor de Ação Comunitária o desligamento dos 

estudantes, bem como a inserção de novos estudantes no Projeto;  

IX- Encaminhar ao Setor de Ação Comunitária o Relatório de Atividades do 

Estudante Extensionista; 

X- Selecionar, acompanhar e providenciar as informações necessárias para a 

certificação dos estudantes extensionistas. 

 

Art. 19 - Compete ao Estudante Extensionista: 

I- Apresentar ao (à) Professor (a) Responsável toda a documentação 

necessária para a efetivação de sua participação no Programa ou Projeto ou 

Prestação de Serviços da Extensão;  

II- Ter assiduidade e comprometimento para a operacionalização da atividade 

extensionista; 

III- Ser acompanhado, monitorado e avaliado, direta ou indiretamente, por um ou 

mais professores extensionistas, considerando a modalidade de atividade de 

extensão na qual está inserido; 

IV- Disponibilizar uma carga horária semanal mínima de 4 (quatro) horas e 

comprometer-se a permanecer na atividade por pelo menos um semestre letivo; 

V- Elaborar o Relatório de Atividades do Estudante Extensionista e encaminhá-lo 

ao (à) Responsável do Projeto. 
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CAPÍTULO VII 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS 

 

Art. 20 – O (a) Professor(a) Responsável pelos Programas, Projetos de Ação 

Comunitária e Prestação de Serviço, deverá prever a forma e os instrumentos de 

avaliação e acompanhamento, tendo em vista os resultados alcançados pelo seu 

projeto, levando-se em consideração os objetivos propostos e as metas a serem 

alcançadas. 

 

Art. 21 - A avaliação deverá ser continua e será realizada pelo (a) Professor (a) 

Responsável pelo projeto, numa ação conjunta com Setor de Ação 

Comunitária/AEX. 

 

Art. 22 - É obrigatório que o (a) Professor (a) Responsável pela atividade de 

extensão acompanhe a frequência do estudante extensionista, e esse estudante 

deverá disponibilizar uma carga horária semanal mínima de 2hs e máxima de 20hs, 

comprometendo-se a permanecer na atividade por pelo menos um semestre letivo. 

 

Art. 23 - O monitoramento será realizado pelo (a) profissional responsável pelo Setor 

de Ação Comunitária e consistirá de:  

I. Análise do projeto; 

II. Atendimento às exigências previstas na Política de Extensão; 

III. Acompanhamento da execução das atividades propostas; 

IV. Alcance dos objetivos e metas; 

V. Participação da equipe e público; 

VI. Visita in loco.  

 

Art. 24 - O (a) Professor (a) responsável deverá providenciar um relatório anual que 

servirá como instrumento de avaliação para as atividades de extensão. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES CONCLUINTES 
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Art. 25 - Serão expedidos certificados aos estudantes extensionistas, que serão 

confeccionados a partir das informações repassadas pelo (a) Professor (a) 

Responsável. 

Parágrafo Único - O certificado emitido pelo Setor de Ação Comunitária da 

Extensão será digital e encaminhado para o e-mail do estudante extensionista até 30 

dias após a entrega do formulário pelo (a) Professor (a) Responsável. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 26 - As disposições deste Regulamento aplicam-se a todos os Programas, 

Projetos de Ação Comunitária e Prestação de Serviço que venham a ser oferecidos 

pela Univale. 

 

Art. 27 - O Setor de Ação Comunitária preza por uma maior aproximação com a 

equipe de professores responsáveis pelos projetos, visando à co-responsabilidade 

na gestão das atividades extensionistas.  

 

Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão, ouvido o SEAC/AEX. 

 

Art. 29 - Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Universitário (CONSUNI). 

 

 

Governador Valadares, 11 de maio de 2020. 

 

 

Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 


