
 

 

EDITAL PRÊMIO DO CENTRO UNIVESITÁRIO DO NORTE – UNINORTE DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A nova compreensão da prática extensionista norteadora do presente edital está expressa na 

Política Nacional de Extensão Universitária, na qual: “Estabelece as Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n° 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014 – 2024 e dá outras 

providências.” A extensão universitária no Centro Universitário do Norte/Laureate se 

configura como um processo educativo-cultural-científico com intuito de articular “o ensino 

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

e a sociedade”. A extensão da UNINORTE também prioriza “como população alvo, 

segmentos excluídos que não têm acesso aos conhecimentos científicos e técnicos necessários 

para equacionar problemas que dizem respeito às necessidades básicas para a sobrevivência 

humana, assim como as necessidades na esfera da cultura que se mostrem relevantes para a 

autonomia e organização desses segmentos”. 

O Edital Prêmio do Centro Universitário do Norte - UNINORTE, objetiva reconhecer e 

premiar os resultados das boas práticas desenvolvidas na área da Extensão Universitária, por 

meio da atuação dos projetos em execução no período 2019/2, que foram selecionados através 

do Edital de Seleção Docente 2019.2 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Socializar os resultados das boas práticas desenvolvidas a partir dos projetos de Extensão do 

UniNorte, com base nas diretrizes dos eixos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 

Responsabilidade Social, inovação, Economia Solidária e Criativa; Sustentabilidade e Meio 

Ambiente; Saúde, Qualidade de Vida e Bem Estar; Direitos Humanos, Cidadania, 

Diversidade e Inclusão, enquanto formas de conhecimento, valorizando seus fatores de 

inserção social, política e econômica que promovem a construção da universidade 

democrática, plural e humana. 

Reconhecer o trabalho de professores e alunos realizados por meio de ações sociais, prestação 

de serviços, cursos de curta duração, capacitações técnicas, realizados a partir da proposta dos 

projetos de extensão, seja no âmbito institucional ou comunitário. 

 



3. DAS CATEGORIAS 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE 

PRÊMIOS POR 

CATEGORIA. 

Responsabilidade Social, 

inovação, Economia 

Solidária e Criativa 

Projetos que desenvolveram ações 

de Assistência Social à populações 

e comunidades vulneráveis. 

 

03 

Sustentabilidade e Meio 

Ambiente; 

Projetos que tenham desenvolvido 

ações de educação ambiental e 

qualidade de vida. 

03 

Saúde, Qualidade de Vida e 

Bem Estar 

Projetos que tenham promovido ações 

e prestado serviços de prevenção de 

doenças e promoção da saúde de 

grupos vulneráveis. 

03 

Direitos Humanos, Cidadania, 

Diversidade e Inclusão 

Projetos que tenham promovido ações 

e prestado serviços na área de 

educação cultura, esporte e lazer, 

diversidade e inclusão. 

03 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão inscrever-se como proponentes: professores e discentes que estejam 

vinculados a projetos de extensão. 
Cada proponente pode apresentar apenas uma proposta, mas pode integrar a equipe de 

outros projetos na forma de colaborador;  

  
5. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pelo link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06jiy3K

KeB7t7VPhl80KgejRWBUNE81REdLRlg5MUcwMlZMTEdLN1FEWUZVMC4u 

 
6. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 

As propostas serão avaliadas a partir da apresentação do desenvolvimento e resultados 

dos projetos na modalidade Banner, e classificadas pelo Comitê Julgador designado pela 

Qualidade Acadêmica do UNINORTE, formado por docentes Mestres e Doutores e 

profissionais com relevante atuação em Responsabilidade Social no Estado do Amazonas. 

Cada categoria será avaliada por 02 (dois) componentes do Comitê Julgador;  

 

A nota final resultará da média aritmética entre as duas primeiras notas. Em caso de 

discrepância (superior a 30%), será adotada a nota de um terceiro avaliador. Em caso de 

empate, será utilizada como critério de desempate a maior nota atribuída para cada item, 

obedecendo a ordem dos critérios de avaliação apresentados na tabela do item 6.1; 

 

6.1. Os critérios de avaliação baseiam-se nas diretrizes da Política Nacional de Extensão 

Universitária (PNE 2014 – 2024), nos termos relacionados abaixo 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06jiy3KKeB7t7VPhl80KgejRWBUNE81REdLRlg5MUcwMlZMTEdLN1FEWUZVMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06jiy3KKeB7t7VPhl80KgejRWBUNE81REdLRlg5MUcwMlZMTEdLN1FEWUZVMC4u


 

Critério Pontuação atribuída 

1- Interação dialógica da comunidade acadêmica com a 

sociedade.  
15 

2- Interdisciplinaridade e interprofissionalidade na 

formação cidadã dos estudantes.  
15 

4- Impacto e Transformação Social.  15 

5- Adequação aos objetivos do Edital.  15 

6 – Viabilidade do projeto 15 

7 – Maior Número de Parcerias 15 

 

7. DA PREMIAÇÃO 

Os três primeiros colocados receberão medalha e Certificação indicando a ordem de 

premiação. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

O Edital Prêmio de Extensão do UNINORTE 2019, obedecerá ao seguinte 

cronograma: 

 

 

 

Manaus, 25 de Novembro de 2019 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Coordenadora de Qualidade Acadêmica 

N Etapas Períodos 

01 Lançamento e divulgação do Edital  25/11/2019 

02 Período de Inscrição 25/11 a 01/12/2019 

03 Divulgação Final dos Resultados 04/12/2019 

04 Apresentação dos resultados dos projetos 05/12/2019 


