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UN! VERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
CONSELHO UN! VERSITARIO - CONSUN
CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA - CONSEP
REsoLucAo No 15 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016

Dispöe sobre a criação do Programa de Extensão
UCSAL em Movimento da Universidade Católica
do Salvador - UCSAL e aprova o seu
regulamento.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UN!VERSITARIO E DO CONSELHO DE
ENSINO E PESQUISA DA UN! VERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, no uso de
suas atribuiçôes, e tendo em vista a deliberaçâo adotada na reunião conjunta dos Colegiados
realizada em 28 de outubro de 2016,

RESOLVE

Art. 10 - APRO VAR a criacão do Programa de Extensâo UCSAL em Movimento, vinculado
a Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, que tern como objetivo geral a promocão de
atividades de atuacão da Universidade na sociedade civil, de forma permanente e em caráter
de itinerância, visando o estreitamento da ligaçio acadêmica corn a comunidade, estirnulando
o trabaiho voluntário do corpo docente, discente e funcionários, além de ampliar a
possibilidade de crescimento para ambas as partes.
Art. 2° - So objetivos especIficos do Prograrna de Extensão UCSAL em Movimento:

Ill.

VII

Preparar os profissionais da UCSa1 para o diálogo corn a sociedade, através de
propostas inclusivas, reforcando a necessidade de construção de práticas em parceria
corn o saber local e corn abordagem interdisciplinar; contribuindo para a consolidaçâo
da interdisciplinaridade como insirurnento de novas configuraçöes que articulem
polIticas püblicas mais efetivas;
Difundir a responsabilidade socioambiental junto a cornunidade académica e a
comunidade em geral, trabaihando de forma transversal nos diversos cursos e
disc ipl inas;
Possibilitar ao aluno forrnaçäo cultural, ética e humanitária, e corn aprendizado
calcado na realidade através da atuacão voluntária;
Promover debates, discussöes e pesquisas identificando causas sociais relevantes,
integrando o valor das acöes de responsabilidade socioambiental aos objetivos da
instituiçao;
Estruturar e desenvolver mecanismos que prornovam a interacão contInua e recIproca
entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão;
Propiciar aos docentes e discentes da UCSa1 a oportunidade de (re)afirmar a natureza
extensionista dos componentes curriculares;
Elaborar relatórios, evidéncias e resultados relacionados as acôes e projetos
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Art. 30 - 0 Programa de Extensão UCSAL em Movimento será inserido no Niicleo dc
Prograrnas e Projetos da Pró-Reitoria de Extcnsâo e Aço.
Art. 40 - A supervisão/coordenaçâo do Prograrna UCSAL em Movimento será exercida por
urn profissional indicado pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Cornunitária corn a finalidadc
de desenvolver projetos relacionados aos interesses sociais das comunidades locais c
regionais, em beneficio a efetivacao do exercIcio da cidadania através da intcgração entre o
ambiente acadmico e a prática social.
Parágrafo (Jnico. A confirmação do profissional iridicado para a supervisâo/coordenação do
Programa UCSAL em Movimento dependerá de aprovaço pelo Reitor.
Art. 50 - Deverá ser criado o Regimento Interno que disporá sobre as atividades e
procedimentos do Programa UCSAL em Movimento.
Parágrafo Unico. 0 Regimento Interno deverá ser apresentado a Reitoria no prazo de 90
(noventa) dias após a nomeação do coordenador/supervisor do Prograrna.
Art.

60

- Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Salvador, 28 de outubro de
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