NORMAS E CRITÉRIOS DA COMISSÃO PRÓPRIA PARA
ANÁLISE DE PROJETOS DE EXTENSÃO, PESQUISA E
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS- COPEPE
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INTRODUÇÃO
Apoio ao corpo acadêmico e funcional institucional é de fundamental importância para o seu
crescimento pessoal e contribui para a formação de estudantes, desenvolvimento de docentes e
motivação de colaboradores.
A FASEH, apoia seu corpo acadêmico e funcional a realizar projetos de extensão, publicação
de pesquisas e participação em eventos e cursos de interesse para o seu aperfeiçoamento, através
da implantação da COMISSÃO PRÓPRIA PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE
EXTENSÃO, PESQUISA E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS- COPEPE

Os membros da Comissão analisa propostas encaminhas, de acordo com seu regulamento que
podem ser sintetizadas em:
1. Apoio a atividades Extensionistas: O coordenador das atividades recebe hora aula
extraclasse; discentes e colaboradores recebem certificados de participação que são
convertidos em horas de atividades complementares.

2. Apoio à Realização de Cursos e Eventos: Apoio para participação e publicação de
trabalhos científicos em Eventos e participação em cursos nas áreas de interesse de
professores, colaboradores e estudantes mediante análise de comissão específica.

OBJETIVOS DA COMISSÃO
- Analisar solicitações de incentivo educacional aos colaboradores, professores e estudantes da
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana – FASEH.
- Apoiar a realização de eventos acadêmicos nas diferentes áreas do conhecimento
- Apoiar a participação em eventos acadêmicos nas diferentes áreas do conhecimento
- Contribuir para o desenvolvimento de projetos de Extensão
- Viabilizar a participação do corpo acadêmico em congressos
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- Analisar e selecionar trabalhos do corpo acadêmico para publicação em eventos científicos
- Analisar solicitações do corpo acadêmico e funcional aplicando critérios de funcionamento e
análise de propostas para que os investimentos feitos sejam forma efetiva de contribuição
profissional do colaborador e do professor, para a instituição e proporcionem ao aluno
aprimoramento na sua formação.

COMISSÃO DE ANÁLISE
A Comissão é devidamente constituída pelo Diretor Geral, composta por estudantes,
professores e colaboradores.

OBJETOS DE ANÁLISE DA COMISSÃO:
a) Cursos de pós-graduação lato sensu para colaboradores e stricto sensu para docentes
especialistas;
b) Participação em congressos, seminários, simpósios e jornadas acadêmicas e outros eventos
de interesse acadêmico;
c) Publicação de trabalhos científicos em eventos;

JUSTIFICATIVA:
As instituições privadas de ensino superior objetivam qualidade que começa pela preparação
do seu corpo docente e técnico administrativo. A FASEH investe e incentiva seus professores,
colaboradores e estudantes a aprimorarem sua formação.
Essa é uma das conclusões da pesquisa “Perfil das Instituições de Ensino Superior Particulares
e sua Contribuição para o Desenvolvimento do Brasil”, organizada pela Associação Brasileira
de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) com dados colhidos em 2004 junto a 211
estabelecimentos de educação superior.
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Desta forma a instituição contribui diretamente com o aprimoramento de seu corpo acadêmico
e funcional.
CARACTERIZAÇÃO
As propostas passiveis de análise da comissão são:
1- Campanhas de Difusão Cultural;
2- Conferências;
3- Congressos nacionais e internacionais;
4- Encontros regionais, estaduais e nacionais das áreas afins;
5- Exposição cientifica;
6- Feiras de conteúdo técnico científico;
7- Fóruns de debates e discussões de temas relacionados aos cursos de graduação
8- Jornadas;
9- Mesas Redondas
10- Mostras regionais, estaduais, nacionais e internacionais;
11- Seminários;
12- Simpósios;
13- Workshops;
14- Projetos de Extensão
PARÂMETROS DE ANÁLISE PARA DEFERIMENTO (0 a 10 pontos)
PRIORIDADE
São priorizadas as propostas que apresentarem em seu conteúdo:


Características de integração de ensino/pesquisa/extensão e interdisciplinaridade.



Beneficiamento direto da formação curricular de estudantes, professores e
colaboradores.



Contribuição para o desenvolvimento das comunidades onde atuam estudantes e
professor.

1- Objetivo; (pontuação de 1 a 10)
Clareza

Importância para a FASEH

Integração Ensino/Pesquisa/Extensão

2- Abrangência; (pontuação de 1 a 10)
Pessoal beneficiado a curto, médio e
longo prazo

Importância para a FASEH
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Possibilidade de crescimento institucional

3- Justificativa; (pontuação de 1 a 10)
Pertinência

Importância para a FASEH

Benefícios a curto , médio e longo prazo

Importância para a FASEH

Possibilidades de multiplicação

4- Programação;
Conteúdo/Pertinência

5- Dados relativos à sua realização (local carga horária total, período de realização);
Credibilidade

Importância para a FASEH

Publicação

6- Benefício para a comunidade acadêmica e comunidade loco regional;
Cursos beneficiados

Pesquisa pós evento/curso

Multiplicação

7- Relevância Social e Cientifica;
Pessoas beneficiadas

Importância para a FASEH

Duração a curto, médio e longo prazo

MÉTODO
Preenchimento dos formulários específicos que posteriormente são analisados pela comissão
devidamente constituída pela diretoria geral. Após análise o processo é encaminhado à
mantenedora e diretoria financeira para finalização.

REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os recursos financeiros aprovados são informados aos proponentes que posteriormente
prestam conta de acordo com as definições da Diretoria Financeira.
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