


O que é?

O “Projeto de Extensão Integrador” é um programa de extensão 
desenvolvido pelo NEIC em  cumprimento a Resolução MEC nº 07, de 
18 de dezembro de 2018. Este projeto  consiste na criação, 
desenvolvimento e gestão de atividades de extensão orientados por 
docentes, executados pelos alunos e destinados à  população local. 



O que rege a resolução?

A resolução estabelece diretrizes de extensão e institui carga horária 
obrigatória de atividades de extensão a serem cumpridas ao longo da 
graduação. 



O que são atividades de extensão?
São processos educativos, culturais e científicos que articulam  Ensino e 
Pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora 
entre Instituição de Ensino Superior (IES) e sociedade. 



Como o PEI Funcionará?
Docentes de diferentes áreas do conhecimento da FacMais ofertarão um 
projeto de extensão associados aos seguintes eixos: Educação, 
Processos e Tecnologia;  Comunicação, Cultura e Sociedade; 
Desenvolvimento Humano, Saúde e Sustentabilidade e Direitos Humanos 
e Política. Os discentes farão a inscrição no projeto de sua escolha. As 
atividades de pesquisa e extensão serão desenvolvidas ao longo do 
semestre em conjunto com o professor orientador do projeto, visando 
diálogo e intersecção com a comunidade



Qual a importância desse projeto para a 
comunidade?

Projetos de extensão reafirmam o compromisso ético e social de uma 
IES, possibilitando uma formação cidadã do discente e acesso direto da 
população ao conhecimento produzido no Ensino Superior. Além disso, 
em diálogo com o cotidiano, levanta problemas e soluções cotidianos, 
oxigenando discussões teóricas acadêmicas.  .



Etapas Institucionais do projeto?
O projeto seguirá as seguintes etapas:

- Apresentação da proposta ao Neic pelos docentes;
- Inscrição dos discentes nos projetos.
- Formação interna dos discentes;
- Execução das atividades com discentes e comunidade;
- Entrega de relatório;
- Fechamento



O que compete ao professor?

- Gerenciar o projeto e a participação dos discentes, organizando os 
encontros e delegando tarefas aos alunos;

- Estar presente durante a oferta das ações à comunidade;



Como a comunidade pode participar?

Cada projeto definirá sua ação junto à comunidade. As ações podem 
contar com apoio do Neic para as demandas de execução do projeto.



Quais os eixos temáticos do projeto?
Educação, Processos e Tecnologia; 

Comunicação, Cultura e Sociedade; 

Desenvolvimento Humano, Saúde e Sustentabilidade

Direitos Humanos e Política



Inscrição

- Link do formulário disponível no site da FacMais 
(www.facmais.edu.br)

http://www.facmais.edu.br


Inscrição



Inscrição



Cronograma
Período de apresentação dos 

projetos de extensão aos  
discentes

22 a 26 de março

Período de Inscrição dos discentes 22 a 31 de março

Período de desenvolvimento dos 
projetos

01 de março a 29 
de maio

Semana de fechamento dos PEI’s 
pelos docentes 

24 a 29 de maio



Projetos ofertados 

- Comunicação Não Violenta - Prof. Me. Osvaldo José Sobral

- Promoção da Saúde no Ambiente Escolar - Profª Me. Cláudia Maria 
Barbosa Santos

- Psicomotricidade: Um movimento, uma escrita, construindo 
aprendizagens. - Prof. Esp. Ezequiel Pereira Lima

- Projeto Aluno Tutor - For Education

- Preservação Ambiental na Prática: Pequenas atitudes domésticas, 
grandes resultados - Profª Ma. Ana Paula de Oliveira



Projetos ofertados 

- Empreendedorismo Inovador em Momentos de Crise - Prof. Esp. 
Ivan Darley de Oliveira e Sousa

- O elo da agronomia e da veterinária em busca da sustentabilidade 
do agronegócio -  Profa. Drª Mariana Batista Rodrigues Faleiro

- Saiba Mais - Prof. Esp. Fernando Emídio dos Santos

- Gênero e resistência a mulher como protagonista histórica da 
transformação social - Profa. Ma. Stefanie dos Santos Spezamiglio e 
Profa. Ma. Julyana Macedo Rego



Bom trabalho a 
tod@s!


