Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019

Estabelece os trâmites para a formalização desta
Pró-Reitoria.

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, usando da atribuição que lhe confere o
inciso II, do artigo 45, do Estatuto, aprovado pelo Prefeito Municipal de União da Vitória do
Estado do Paraná, através do decreto nº220, de 19 de dezembro de 2006;

Considerando ser atribuição da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, coordena:
1. Centros de Cultura e Extensão
1.1 Cine Teatro Luz

2. Núcleos de Apoio:
Núcleos de Apoio às Atividades de Extensão e Cultura (NAAEC) são órgãos de integração da
UNIUV, instituídos com o objetivo de reunir docentes e especialistas, de um ou mais
departamentos, em torno de programas de extensão ou cultura, de caráter interdisciplinar
e/ou de apoio instrumental à cultura e à extensão.
Os NAAECs ficam assim subdivididos:
2.1 NAAEC Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharias
2.2 NAAEC Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)
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2.3 NAAEC Educação e Proteção Ambiental
2.4 NAAEC Rondon
2.5 NAAEC Saúde Bucal
2.6 NAAEC AgexCom
2.7 NAAEC Complexo Esportivo
2.8 NAAEC Marcenaria

3. Programa:
Conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio a longo prazo, com clareza de
diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando as ações de extensão com
Projetos, Cursos, Eventos, Prestação de Serviço e Publicações, além das ações de pesquisa e
de ensino, com a possibilidade de participação de mais de uma área de atuação, em
diferentes projetos, no mesmo programa.
Os Programas de Extensão devem coordenar os projetos e ações provenientes de áreas
diversas, embora contemplando uma mesma temática, que abrangem experiências políticopedagógicas que viabilizem a troca entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento
empírico; a participação junto a diferentes segmentos da sociedade, integrando ações,
articulando ensino, pesquisa e extensão e divulgando as experiências resultantes dessas
ações em benefício da comunidade.

3.1 Programa Sênior
3.2 Programa Júnior
3.3 Programa Profissões
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3.4 Programa Economia Solidária
3.5 Programa Aperfeiçoamento
3.6 Programa Rio Limpo
3.7 Programa Cultural Set List
3.8 Programa Requalificações
3.9 Programa Voluntariado

4. Projeto:
Conjunto de ações, processuais e contínuas de caráter educativo, social, cultural, científico
ou tecnológico, para alcançar um objetivo bem definido de um programa a que se vincule;
limitado em um prazo determinado, dele deve resultar um produto que concorra para
realizar o objetivo geral do programa e para a expansão ou aperfeiçoamento das instituições
envolvidas. O Projeto pode estar vinculado a um Programa (forma preferencial) ou ser
registrado como Projeto não-vinculado. A partir das propostas de projetos vinculados aos
programas, docentes orientadores farão também a solicitação de acadêmicos bolsistas para
a prática anual.
A execução dos projetos e ações dentro dos programas de extensão será de
responsabilidade dos respectivos proponentes, que deverão manter a Pró-Reitoria
informada por meio das fichas de frequência e relatórios.
União da Vitória, 12 de março de 2019.
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