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Missão Institucional 

 

A UniEVANGÉLICA, fundamentada em 

princípios cristãos, tem como missão. 

promover, com excelência, o conhecimento 

por meio do ensino nos diferentes níveis, da 

pesquisa e da extensão, buscando a 

formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO I 

 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E SUAS FINALIDADES 

 

 

Art. 1º A extensão é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e 

a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade. No curso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA em 

consonância com a política de extensão institucional busca-se a integração entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a finalidade primeira de promover a 

formação acadêmica contextualizada.  

 

Art. 2º A aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilita ao 

sujeito social a transformar-se e transformar seu contexto. Ela deve ser orientada para 

problematização, ação-reflexão-ação, que aponta à resolução de situações-problema. 

como uma das estratégias didáticas. A construção e reconstrução do conhecimento deve 

levar em conta o perfil epidemiológico da lorregião em busca de solução para os 

problemas por meio de ações transformadoras.  Docentes e discentes devem corroborar 

com a elevação da saúde e qualidade de vida da população e a sustentabilidade global. 

Os princípios da extensão são: indissociabilidade, interdisciplinaridade, impacto Social, 

relação dialógica com a sociedade e transformação social. 

 

Art. 3º A Resolução CNE/CES nº. 3, de 07 de Novembro de 2001 estabelecem as 

DCNs de Enfermagem considera que: “a estrutura do Curso de Graduação em 

Enfermagem deverá assegurar a articulação entre o ensino, pesquisa e a 

extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, reflexivo e criativo.    

 

Art. 4º No curso de Enfermagem o acadêmico terá oportunidade de participar de 

projetos de extensão desde o seu ingresso, desde que atenda o perfil do acadêmico com 

habilidades e competências essências às ações a serem desenvolvidas.   

 

Art. 5º A extensão possibilita aplicação dos princípios de autonomia institucional, de 

flexibilidade, integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo, estimulando o aluno 

a refletir sobre a realidade social e aprender a aprender, tendo em vista educar para a 

cidadania e a participação plena na sociedade, contribuindo para compreensão, 
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interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e 

regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade 

cultural, a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo atitudes e 

valores orientados para a cidadania e para a solidariedade. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA EXTENSÃO  

 

Art. 6º É considerada atividade extensionista qualquer atividade de saúde contínua ou 

itinerante desenvolvida no âmbito de aulas práticas, estágios supervisionados e na 

execução de projetos de pesquisa, ainda que curriculares, se voltadas para o atendimento 

das demandas da comunidade e problemas da locorregião ou outras regiões mais 

distantes. Curriculares ou não essas atividades devem ser rigorosamente controladas, 

nos aspectos, frequência, participação e desempenho dos alunos, envolvimento de 

docentes, bem como a qualidade das ações e avaliação de resultados.   

  

Art. 7º Toda ação de extensão está vinculada á Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE), que tem como função a elaboração e 

execução de políticas que desenvolvam na instituição o ensino de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Ações Comunitárias, tendo em vista a apreensão da realidade e 

integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 8º As atividades de extensão podem ser propostas pelo próprio curso ou 

desenvolvidas em projetos institucionais maiores ou ainda, em parecerias com outros 

órgãos, instituições serviços ou sociedade civil organizada.  

 

Art. 9º No curso de Enfermagem, as ações de extensão podem estar articuladas às 

diferentes disciplinas do curso e estágios supervisionados. No entanto, independente 

deste vínculo, devem ter um Projeto de Extensão de autoria de um professor, que deve 

apresentá-lo a diretoria do curso para apreciação e encaminhamento para aprovação na 

Pró-Reitoria de e Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (PROPEE).   
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Art. 10º A planilha financeira do projeto, custos e receitas devem ser analisados e 

aprovados pela PROPEE. 

 

Art. 11º O projeto de extensão aprovado deverá ser implementado sob supervisão de 

professor (es), que pode contar com ajuda de enfermeiros do curso e profissionais de 

saúde de parceiros do projeto. Após o encerramento do projeto, o professor responsável 

deve fazer um relatório apresentando nome dos participantes, função, carga horária, 

população envolvida, detalhamento das ações e produtividade, avaliação das ações e 

resultados.   

 

Parágrafo único - As ações de extensão/projetos extracurriculares podem ser 

reconhecidas como atividades complementares previstas na matriz curricular, a 

partir de análise rigorosa voltada para o perfil de cada turma e a cada semestre 

letivo.   

 

CAPÍTULO III  

DO PERFIL, DA ESCOLHA E DA SUPERVISÃO DOS PARTICIPANTES. 

 

Art. 12º A cada solicitação de atividades extensionista a diretoria do curso e 

coordenação de estágios e extensão deve fazer uma análise dos procedimentos a serem 

realizados e quais as habilidades e competências necessárias ao seu desenvolvimento. 

Após a identificação do perfil dos extensionista passa comparação com o perfil dos 

alunos de cada período, bem como os conteúdos de cada disciplina ou estágio 

supervisionado. As vagas para participar de cada projeto são divulgadas entre os 

acadêmicos que devem participar por opção própria.  

  

Art. 13º Os participantes de cada projeto de extensão devem receber educação 

permanente, tendo em vista o preparo para desenvolver suas ações e atribuições no 

projeto de extensão. A educação permanente é de responsabilidade do coordenador do 

projeto com apoio da coordenação de extensão.   

 

Art. 14º Os participantes devem ser orientados sobre a importância da capacidade de 

comunicação, interação e integração, bem como de trabalhar em equipe multidisciplinar 
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e promover a integração ensino-serviço, responsabilidade social e o comprometimento 

com a transformação do perfil epidemiológico da locorregião.  

 

Art. 15º Os participantes do projeto devem estar devidamente matriculado no semestre 

letivo, ter seguro do acadêmico e firmar o compromisso de participar dos treinamentos e 

educação permanente, bem como assiduidade, pontualidade e ética durante sua 

participação como extensionista.  

 

Art. 16º O acadêmico que não demonstrar as habilidades e competências em tempo 

hábil a assumir suas atribuições no projeto deverá ser substituído por outro com o perfil 

ideal.   

 

Art. 17º O supervisor de estágios e extensão propõe os projetos, conforme solicitação 

da diretoria ou da PROPEE, bem como apoia o coordenador do projeto na logística, 

decidindo quando possível, em conjunto com a diretoria e o professor responsável quem 

participará do projeto. Em situações de prazo limítrofe poderá realizar sozinha a escolha 

dos participantes.    

 

Art. 18º Os extensionistas no dia (s) das ações deve estar sob supervisão do professor 

responsável e /ou enfermeiros envolvidos no projeto, conforme Art. 11º deste 

regulamento. O professor responsável, bem como diretoria e/ou coordenador de estágio 

tem autonomia para exigir a uniformização, aspectos higiênicos socialmente aceitáveis, 

equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados a cada situação, bem como 

decidir critérios de uso de celular.  

 

Art. 19º Todos os participantes que atuarem dentro do previsto no projeto receberá 

certificado emitido pela PROPEE, mediante relatório de extensão enviado pelo curso.  

 

Parágrafo único A participação em Projetos Institucionais deverá seguir os critério 

estabelecidos e divulgados em Editais da PROPEE.  Neste caso, o Guia do extensionista 

apresenta de forma detalhada a organização da extensão institucional.  
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CAPÍTULO IV  

DOS INSUMOS, EQUIPAMENTO E OUTROS MATERIAIS. 

 

Art. 20º Todos os insumos, equipamentos ou materiais necessários ao desenvolvimento 

do projeto e seus respectivos custos e patrocinadores ou responsáveis devem ser 

levantados e descritos no projeto de extensão e submetidos à apreciação da PROPEE. 

   

Art. 21º Instituições parceiras devem ter responsabilidade conjunta na aquisição de 

insumos, equipamentos e materiais, o que deve estar descrito no projeto de extensão. 

 

Art. 22º A aquisição e uso do EPI são de responsabilidade do participante e sob a 

supervisão do professor coordenador e/ou coordenador de estágios e extensão do curso.  

  

Art. 23º Qualquer material e/ou equipamento da UniEVANGÉLICA a ser deslocado 

para outro lugar durante os projetos de extensão somente terá permissão para saída 

mediante guia de autorização do departamento  de patrimônio institucional.  

 

Art. 24º A equipe de extensionista tem o dever de zelar pelos equipamentos, materiais 

da UniEVANGÉLICA, bem como de instituições parceiras durante o desenvolvimento 

do projeto de extensão.  

 

CAPÍTULO V  

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 25º Os casos omissos serão resolvidos pela direção do Curso de Enfermagem, 

mediante o Regimento do Centro Universitário.  

 

Regulamento de extensão do curso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA. Aprovado 

pelo Colegiado do Curso de Enfermagem                                                                                     

 
Em: _______/_______/_______. 
 
 

 

 


