
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA 
 
 

EDITAL EXTENSÃO  
FOMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

 
A Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Inovação convoca todos os interessados a 

apresentarem propostas de Programas e Projetos de Extensão para obtenção de 

fomento para o ano de 2019 conforme regras deste edital. 

O fomento institucional de Programas e Projetos de extensão é destinado a estimular 

a criação e manutenção de atividades promovidas pelos Cursos, Núcleos e Centros 

de Extensão. Este edital tem ênfase no estímulo as atividades que atendam ao 

conceito de Extensão presente no Plano Nacional de Extensão Universitária e na 

identidade da Extensão Newton, sendo desenvolvidas alinhadas ao conceito de Smart 

Campus, contribuindo para tornar a nossa cidade mais humana, inteligente e 

sustentável. 

Acreditamos no potencial de a Pesquisa e Extensão na Newton construírem um 

sentido de impacto acadêmico e impacto social para a jornada dos nossos alunos. A 

partir dessas modalidades que, inerentemente propõe um movimento duplo de levar 

alunos, docentes e colaboradores da academia para fora dos muros da Newton e de 

trazer a sociedade e seus desafios para dentro dos nossos espaços de aprendizado, 

podemos propor ações que possuem um fim claro de formação de um cidadão capaz 

de propor soluções para melhorar a sociedade em que vive. 

Enquanto a educação, em todos os seus níveis, passa por desafios de inovação e de 

transformação a fim de colocar o aluno como centro e protagonista de todo o processo 

de aprendizado, a Newton promove a pesquisa científica e a extensão como 

catalisadoras dessa mudança. Acreditamos que a interdisciplinaridade é alcançada 

quando trazemos desafios reais da sociedade que são tratados transversalmente por 

nossos Cursos, Centros e Núcleos. Damos, assim, a oportunidade para que nossos 

alunos cocriem soluções de impacto, sendo agentes de mudança. 

Entendemos que o processo da Pesquisa e da Extensão somente é completo quando 

construímos com clareza um ciclo de aprendizado conectado a um ciclo de impacto 

social pela resolução de problemas reais. Construímos neste edital diretrizes que 

tangibilizam esse conceito e que nos permitirão elaborar indicadores e métricas para 

avaliarmos a extensão das nossas ações. 

Esperamos que as informações aqui dispostas inspirem nossos Cursos, Centros e 

Núcleos a proporem ações extensionistas transformadoras, inovadoras e de impacto, 

assim como a proposta de educação do Centro Universitário Newton Paiva. 

 
 

Leonardo Fernandes C R Santos 

Coordenador de Pesquisa, Extensão e Inovação  



 

1. A EXTENSÃO NA NEWTON 
 

1.1. A Política Nacional de Extensão Universitária define extensão como “processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a 
interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”. 
 

1.2. A extensão no Centro Universitário Newton Paiva encontra-se em um 
momento especial de integração e expansão. Desenvolvida de forma 
descentralizada liderada por Centros e Núcleos ligados aos Cursos, a 
extensão da Newton possui como essência o cuidado e a troca. A integração 
é alcançada pela articulação maior entre os cursos. A expansão vem pelo 
aumento na disponibilização de oportunidades de troca entre comunidade 
acadêmica e sociedade. 

 
1.3. A Extensão na Newton tem como objetivos: 

 
a) Aproximar academia e sociedade por meio do ensino, pesquisa e 

extensão; 
 

b) Incentivar a criação de projetos e programas para a promoção de uma 
cidade mais humana, inteligente e sustentável; 

  
c) Trazer parceiros externos como clientes, influenciadores e promotores das 

ações; 
 
d) Despertar alunos, professores e colaboradores para questões de impacto 

social, desenvolvendo a empatia, o senso crítico e a capacidade de 
interferir criativa e positivamente na realidade; 

 
e) Colocar desafios globais e tópicos de agendas internacionais com o senso 

de impacto local; 
 
f) Permitir o desenvolvimento de competências do século XXI, 

complementando a experiência em sala de aula do aluno. 
 

2. O CONCEITO: SMART CAMPUS 
 

2.1. A Pesquisa e Extensão da Newton possuem como diretriz o conceito do Smart 
Campus, plataforma de colaboração para uma nova geração de cidades 
humanas, inteligentes e sustentáveis. Uma cidade humana, inteligente e 
sustentável (CHIS) é aquela que consegue articular e disponibilizar 
infraestrutura e instrumentos para que a própria comunidade possa criar 
soluções para uma elevada qualidade de vida, maior eficiência nos serviços 
urbanos e um crescimento econômico sustentável. Dessa forma, a Newton 
mobiliza suas estruturas e instrumentos para que a nossa comunidade crie 
soluções para problemas reais, contribuindo para a construção de uma cidade 
mais humana, inteligente e sustentável. 

 
2.2. O alinhamento das diversas áreas do conhecimento da Newton com o conceito 

de Smart Campus é em torno de áreas temáticas integradoras, a partir das 



 

quais será feita a nucleação de todas as ações de extensão, construídas de 
forma transversal baseadas em quatro importantes referências: 

 

a) A base dos eixos de atuação do programa Smart Campus; 
 

b) 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; 
 

c) O Planejamento Estratégico BH 2030; 
 

d) Áreas temáticas e linhas de Extensão do Plano Nacional de Extensão 
Universitária. 

 
2.3. Todas as ações de extensão propostas devem necessariamente estar ligadas 

a uma ou mais áreas temáticas integradoras, que são: 
 

a) I - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
Cidades inteligentes têm o potencial de impactar positivamente a 
qualidade de vida e assegurar o acesso a serviços de saúde. Novas 
tecnologias precisam ser parte de um novo relacionamento entre 
pacientes e profissionais. Processos assistenciais e metodologias de 
intervenção na saúde das pessoas, famílias e comunidades, 
desenvolvimento de sistemas eletrônicos e móveis de saúde, saúde 
preventiva, atenção à longevidade, redes de dados médicos, doenças 
endêmicas etc. 
 

b) II - ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO 
Ações afirmativas e sustentáveis de arte e cultura permitem a cidade 
inteligente ter uma identidade. Aspirações pessoais e urbanas, coletivos, 
arte de rua, patrimônio cultural histórico, natural e imaterial e ocupações. 
Projetos que envolvam tecnologias emergentes e novas metodologias são 
a base da educação para uma cidade inteligente. 
 

c) III - MEIO AMBIENTE 
Cidades inteligentes buscam otimizar os recursos disponíveis por meio de 
métodos e tecnologias que suportem a integração do meio ambiente, 
sociedade e economia. Desafios ambientais, agendas locais e 
internacionais pelo clima, ações normativas e gestão de resíduos sólidos 
e recursos hídricos orientam a busca por soluções para o desenvolvimento 
sustentável urbano. 
 

d) IV - DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO SOCIAL 
Centradas nos cidadãos e seus direitos humanos, engajamento cívico no 
empoderamento das pessoas, assim são as cidades inteligentes e elas 
passam por projetos que visam a diminuição das desigualdades sociais e 
a promoção, defesa e garantia de grupos sociais vulneráveis, excluídos de 
algum aspecto da vida em sociedade, por questões de gênero, 
econômicas, religiosas, étnicas, diversidade cultural e orientação sexual. 
 
 
 



 

e) V - INDÚSTRIA E NEGÓCIOS 
O mercado nas cidades inteligentes é centrado em novos modelos de 
negócios, tecnologias que aumentam a produtividade da indústria e no 
desenvolvimento de novas habilidades dos profissionais. Soluções na área 
de produção, processos industriais, gestão de negócios contemporâneos, 
capacitação, empregabilidade e geração de renda são parte da revolução 
da economia digital e da indústria 4.0 em direção a uma cidade inteligente. 
 

f) VI – URBANIZAÇÃO 
No século da urbanização, em que pela primeira vez na história a 
população em centros urbanos ultrapassará a população rural, (segundo 
dados e projeções feitas pela ONU e publicadas no Jornal Le Monde, no 
artigo “O futuro das cidades – saturação das metrópoles”, do professor da 
Universidade Paris VIII, Philip Golub), projetos e programas que estudem 
e apliquem soluções inovadoras para infraestrutura, construções, 
processos, mobilidade e segurança são a operação de um novo 
paradigma urbano. A expansão das cidades será hiperconectada, 
economicamente viável, socialmente inclusiva e ambientalmente 
sustentável. 

 
g) VII - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Maior ferramenta para o design de cidades inteligentes. As TICs 
possibilitam soluções que integram pessoas, processos, comunicação, 
automação e tecnologia. Social media, mobile, comunicação máquina-
máquina, internet das coisas, big data e computação na nuvem são a 
sustentação da próxima geração de cidades inteligentes. 
 

2.4. Além da conexão temática com as áreas descritas anteriormente, os 
Programas ou Projetos deverão endereçar os principais desafios globais e 
locais, manifestados respectivamente pela Organização das Nações Unidas e 
pela Prefeitura de Belo Horizonte, apontando por meio dos seguintes 
documentos: 
 

a) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 2030, presente no 
Anexo V; 
 

b) Planejamento Estratégico de Belo Horizonte 2030, presente no anexo VI. 
 

3. DEFINIÇÕES 
 

3.1. Ação de Extensão: atividade que pode compreender qualquer modalidade de 
extensão, seja programa, projeto, evento, curso, prestação de serviço ou 
produto de extensão. 
 

a) Programa de Extensão: conjunto articulado de ações de extensão (cursos, 
eventos, prestação de serviços e projetos), de caráter educativo, social, 
cultural, científico ou tecnológico, desenvolvido de forma multidisciplinar, 
contínuo e integrado a atividades de pesquisa e ensino. 

 



 

b) Projeto de Extensão: ação de caráter educativo, social, cultural, científico 
ou tecnológico, com objetivo específico, entrega única e prazo 
determinado. O Projeto pode ou não ser vinculado a um Programa. 

 

c) Evento: ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou 
público específico, do conhecimento ou produto cultural, artístico, 
esportivo, científico/acadêmico ou tecnológico desenvolvido. 

 

d) Curso: ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à 
distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária 
e critérios de avaliação definidos. 

 
e) Prestação de Serviço: estudo e a solução de problemas dos meios 

profissional ou social, contratado por terceiros (comunidades, empresas, 
órgãos públicos etc.), com ou sem contrapartida financeira, com o 
desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas e de pesquisa e com 
a transferência de conhecimentos e/ ou de tecnologia à sociedade, 
realizados pelos docentes/técnicos, com a participação orientada de 
discentes e comprometidos com o projeto acadêmico da Newton. 

 

f) Produto de Extensão: produções e publicações das atividades de 
extensão desenvolvidas. São considerados as publicações e os produtos 
de caráter social, cultural, científico ou tecnológico, divulgados e 
difundidos na sociedade. 

 

4. INSCRIÇÃO 
 

4.1. Este Edital visa a estimular, por meio da aprovação das propostas, concessão 
de bolsas e disponibilização de carga horária docente, o desenvolvimento de 
Programas e/ou Projetos de extensão no âmbito da Newton. 
 

4.2. Não serão contempladas neste edital a submissão individual de propostas de 
eventos, cursos de extensão, prestação de serviço e desenvolvimento de 
produtos/publicações. Essas atividades devem ser previstas e vinculadas na 
inscrição de um Programa e/ou Projeto. 

 
4.3. Poderão ser proponentes neste edital todos os Coordenadores e Professores 

de Curso do Centro Universitário Newton Paiva. A submissão dos Professores 
deve contar com a anuência do seu respectivo Coordenador de Curso. 

 
4.4. Os Coordenadores de Curso devem compartilhar este edital com os seus 

docentes, de modo a estimular o desenvolvimento de Programas e/ou 
Projetos, e estar ciente de todas as submissões. 
 

4.5. Cada docente indicado poderá ser responsável por apenas um (01) Programa 
e/ou Projeto, não estando impedido de participar de outras propostas como 
membro de equipe. 

 
4.6. A inscrição para renovação ou continuidade de Programas e/ou Projetos, 

desenvolvidos ou em desenvolvimento no ano de 2018, deve conter, entre 



 

outros tópicos dispostos na Ficha de Inscrição, breve descrição do histórico, 
ressaltando todos os resultados alcançados em termos de: 
 

a) Alunos bolsistas e voluntários; 
 
b) Docentes e cursos envolvidos; 
 

c) Pessoas impactadas pelo projeto ou programa de forma quantitativa; 
 

d) Produtos ou serviços gerados; 
 

e) Justificativa para a continuidade e manutenção do escopo do projeto ou 
programa, incluindo o motivo para manutenção ou aumento do número de 
bolsas e da carga horária do(s) docente(s) envolvido(s). 
 

4.7. A inscrição para novos Projetos e/ou Programas deve conter os resultados 
esperados que justifiquem o número de bolsas solicitado, com base no esforço 
do projeto, e a carga horária de dedicação do(s) docente(s) envolvido(s). 
 

4.8. Projetos vinculados a Programas devem ser identificados na própria Ficha de 
Inscrição. 

 
4.9. No caso de Projeto vinculado a algum Programa, não devem ser previstas 

bolsas na Ficha de Inscrição do Projeto. As bolsas já devem ser previstas no 
momento de inscrição do Programa ao qual o Projeto está vinculado. 

 
4.10. Os resultados esperados dos Programas e Projetos, novos ou já em 

andamento, devem ser classificados em 3 vertentes: 
 
a) Resultado Direto: este é o produto da ação, do esforço direto das 

atividades desenvolvidas, da intervenção feita. 
 

b) Efeito: este é o resultado a curto e médio prazo como efeito dos resultados 
diretos nas pessoas ou na questão a ser trabalhada. É uma mudança que 
aconteceu por causa das atividades do projeto ou programa; 
 

c) Impacto: este é o resultado a longo prazo dos efeitos da sua ação de forma 
direta ou indireta, intencional ou não. 

 
As 3 vertentes devem contar com indicadores e resultados 
QUANTITATIVOS. 
 

Exemplo: o projeto tem como escopo o treinamento de professores de uma certa 

escola em novas metodologias para melhorar o aprendizado dos alunos. Dessa 

forma: 

a) Resultado Direto: participação de 1.000 professores nos treinamentos; 
 

b) Efeito: aumentar em 10% avaliação de desempenho dos professores da 
escola; 



 

c) Impacto: aumentar em 10% a nota da escola em Língua Portuguesa na 
Prova Brasil. 

 
4.11. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo envio por e-mail dos 

seguintes documentos: 
 
a) Ficha de Inscrição de Programa (Anexo I) e/ou Ficha de Inscrição de 

Projeto (Anexo II) completamente preenchidas; 
 

b) Termo de Compromisso (Anexo III) assinado pelo docente responsável, 
sobre as obrigações deste junto à Newton. 

 
4.12. As inscrições devem ser enviadas para o e-mail extensao@newtonpaiva.br 

com o seguinte formato: 
 

a) No título do e-mail, colocar: Edital Extensão 2019; 
 

b) No corpo do e-mail: 

 Título e modalidade da ação proposta (Projeto ou Programa); 

 Nome do docente responsável; 

 Curso de origem do docente responsável; 
 

c) Anexado ao e-mail, os documentos descritos no item 4.11. 
 

4.13. Após a inscrição, o proponente receberá em até 2 dias úteis um e-mail 
confirmando o recebimento da inscrição. Caso não receba, o proponente deve 
entrar em contato pelo (31) 3516-2513 | 2514. 
 

5. ATRIBUIÇÕES 
 

5.1. Compete ao docente responsável pelo Programa ou Projeto: 
 

a) Prezar pela execução da ação de extensão, visando o cumprimento dos 
objetivos alinhados ao conceito da extensão na Newton; 
 

b) Realizar registro no Portfolio para acompanhamento das ações de 
extensão conforme modelos disponibilizados pela Coordenadoria de 
Pesquisa, Extensão e Inovação; 
 

c) Preencher e assinar os contratos para voluntários e bolsistas 
extensionistas de acordo com modelos disponibilizados e enviar no prazo 
à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Inovação conforme Manual de 
Contratos Internos; 
 

d) Informar imediatamente a Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e 
Inovação quando da rescisão do contrato de extensionistas bolsistas e 
voluntários; 

 
e) Orientar e acompanhar os alunos, conforme atividades previstas na 

proposta apresentada; 



 

 
f) Entregar, até o prazo final do semestre letivo de 2019, um dos dois 

produtos abaixo:  

 Artigo sobre o Programa ou Projeto de Extensão, com fins de 
publicação em Periódicos de Extensão a serem indicados pela 
Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Inovação; 
 

 Relatório Final sobre o Programa ou Projeto, com fins de registro das 
atividades dos bolsistas e voluntários e resultados alcançados. 

 
g) Participar do Eureka 2019, evento de celebração e visibilidade dos 

resultados dos projetos e programas de extensão que é responsável. 
 
 

5.2. Compete ao Coordenador de curso e ao Coordenador do núcleo de extensão: 
 

a) Garantir alinhamento dos projetos e programas com o conceito da 
extensão na Newton e os projetos pedagógicos de cada curso; 
 

b) Compartilhar este edital com os docentes para estimular o 
desenvolvimento de propostas de Programas e Projetos de extensão; 
 

c) Acompanhar a execução dos Programas e/ou Projetos aprovados, 
garantindo as entregas propostas; 

 
d) Assegurar o cumprimento dos prazos pelos docentes responsáveis pelos 

projetos; 
 
e) Estimular a produção científica a partir dos Programas ou Projetos de 

extensão associados; 
 
f) Participar do ENEXT - Encontro dos Núcleos de Extensão da Newton, 

contribuindo para o fortalecimento dessa modalidade. 
 

5.3. Compete ao aluno bolsista de extensão: 
 

a) Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação do 
Centro Universitário Newton Paiva; 
 

b) O extensionista bolsista não pode acumular bolsa provenientes de outros 
Programas Newton, bem como de Estágios Externos; 
 

c) Comprometer-se com a excelência nas suas atividades, prezando pelo 
cuidado em toda troca com a comunidade; 

 

d) Assinar contrato e rescisão do programa e/ou projeto, conforme descrito 
no Manual de Contratos Internos; 
 

e) Participar do Eureka 2019, apresentando os resultados dos projetos e 
programas; 



 

 
f) Prezar pela execução do projeto, respeitando prazos e entregas, sempre 

alinhado às diretrizes da Extensão Newton. 
 

5.4. Compete à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Inovação: 
 

a) Realizar acompanhamento dos projetos e programas a partir dos registros 
dos professores responsáveis e visitas in loco; 

 
b) Alinhar professores e coordenadores em torno do conceito da Extensão 

Newton; 
 
c) Orientar e assessorar professores e coordenadores durante a execução 

dos projetos e programas; 
 
d) Fomentar a publicação de trabalhos científicos nas áreas de extensão, 

munindo docentes e coordenadores de ferramentas, informações e 
conhecimentos; 

 
e) Facilitar a conexão entre os Centros e Núcleos, prezando pela 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade; 
 
f) Dar suporte operacional nos processos que possuem interface com as 

áreas administrativas; 
 
g) Organizar o ENEXT - Encontro dos Núcleos de Extensão da Newton e o 

Eureka para integração dos diversos Núcleos e cursos. 
 

6. VAGAS, REMUNERAÇÃO, BOLSAS E RECURSOS 
 

6.1. A quantidade de bolsas a serem contempladas é atrelada à definição do 
orçamento 2019 do Centro Universitário Newton Paiva. 

 

6.2. A aprovação das propostas será de forma a garantir a manutenção dos 
Programas obrigatórios dos cursos ou de, no mínimo, uma ação de extensão 
por curso. 

 
6.3. Deve ser apresentada na proposta a carga horária de dedicação dos docentes 

de regime integral e parcial envolvidos no Projeto ou Programa, estando esta 
passível de aprovação total ou parcial. 

 
6.4. A carga horária prevista para os Programas e Projetos deve estar alinhada ao 

Plano de Oferta enviado pelo coordenador de curso. Mudanças no Plano de 
Oferta podem ser realizadas, posteriormente, de acordo com a solicitação e 
aprovação das ações de extensão. 

 
6.5. Caso o professor responsável pelo Projeto ou Programa de extensão venha a 

se afastar do trabalho, cabe à coordenação do curso responsável a indicação 
de outro docente capacitado para assumir as atividades. Essa mudança deve 



 

ser imediatamente informada à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e 
Inovação e é passível de aprovação pela Diretoria Acadêmica. 

 
6.6. As bolsas de extensão para Programas ou Projetos terão duração de 9 

(meses) para os alunos de graduação que estiverem frequentes e 
matriculados, sendo o valor destas de acordo com o orçamento devido a cada 
curso. 
 

6.7. Cabe ao docente responsável pelos Programas contemplados com bolsas a 
alocação final das bolsas entre os projetos vinculados. 
 

6.8. O programa de Fomento a Programas e Projetos de Extensão conta com a 
contrapartida dos cursos sob a forma de apoio operacional e de infraestrutura. 
Este edital é apenas para o fomento de bolsas e carga horária, devendo 
demais materiais e infraestrutura serem ligados ao Centro de Custo do 
respectivo curso.  

 

7. CRONOGRAMA 
 

# AÇÃO PERÍODO 

1 Lançamento do Edital 29/11/2018 

2 Inscrição das propostas 21/12/2018 

3 Avaliação das propostas pela Comissão 21/12/2018 – 18/02/2019 

4 Feedback com o Coordenador proponente 18/02/2019 – 28/02/2019 

 
Alterações nas datas mostradas serão amplamente comunicadas de acordo. 

8. SELEÇÃO E APROVAÇÃO 
 

8.1. Todas as propostas serão avaliadas por uma comissão composta por 
representantes da Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Inovação, NIPAR 
e Reitoria. 
 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Apresentarem desacordo com as regras do presente edital; 

 
b) Não apresentarem documentação completa, conforme item 4.11; 

 
c) Forem apresentadas por Cursos, Centros e Núcleos de Extensão que 

estejam em débito com o envio de materiais para o Anuário da Extensão. 
 

8.3. Todas as propostas serão avaliadas segundo critérios eliminatórios e segundo 
análise de mérito, conforme descrição a seguir. 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

CRITÉRIO CONSIDERAÇÃO RESULTADO 

Atendimento ao 
conceito de Extensão 

A proposta deve atender ao conceito de extensão 
apresentado no item 1 deste edital, pontuando a 
relevância de: engajamento discente na atividade; 
presença de um ator externo; troca entre 
academia e comunidade externa. 

Deve atender 
integralmente 

a este item 



 

Resolver problemas da 
cidade contribuindo 
para torná-la mais 
humana, inteligente 
e/ou sustentável 

A proposta deve conseguir claramente se 
relacionar ao conceito de cidades humanas, 
inteligentes e sustentáveis disposto no item 2 
deste edital, contribuindo para uma ou mais Áreas 
Temáticas Integradoras. 

Deve atender 
integralmente 

a este item 

Alinhamento com as 
demandas da cidade 
de Belo Horizonte - BH 
2030 

A proposta deve conseguir se alinhar ao 
Planejamento Estratégico 2030 da Prefeitura de 
Belo Horizonte, atendendo aos atributos, desafios 
ou metas estabelecidas. 

Deve 
tangibilizar na 
inscrição um 
desses itens 

Alinhamento com os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

A proposta deve conseguir se alinhar aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, parte 
da Agenda 2030 da ONU. 

   

ANÁLISE DE MÉRITO 

CRITÉRIOS CONSIDERAÇÃO RESULTADO 

Impacto Social 

Pode ser demonstrado por: 

a) ações que respondem a problemas reais 

explicitados por organizações e grupos sociais 

externos à Newton; 

b) ampliação de acesso a produtos e serviços para 

grupos sociais externos; 

c) difusão de produção técnico-científica, cultural 

ou artística. 

Pontuação: 
 
0- Ausente 
1- Fraco 
3- Parcial 
5- Relevante 

Interação com Ensino e 
Pesquisa 

Pode ser demonstrado por: 
 
a) oportunidade da prática dos aprendizados 
obtidos em sala de aula ou da aplicação dos 
conhecimentos ou produtos científicos; 
 
b) interação com disciplinas, permitindo que outros 
discentes tenham acesso aos aprendizados ou 
produtos a ação de extensão; 
 
c) ter tido origem em algum projeto de pesquisa ou 
grupos de pesquisa; 
 
d) mostrar potencial em originar um projeto de 
pesquisa ou grupos de pesquisa. 

 

Pontuação: 
 
0- Ausente 
1- Fraco 
3- Parcial 
5- Relevante 

Interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade 

Pode ser demonstrado por: 
 
a) Interação entre disciplinas e áreas do 
conhecimento em busca da teoria e da prática 
necessárias para a execução das ações previstas; 
 
b) Engajamento de docentes e discentes de outras 
áreas de formação; 
 
c) Aplicação de conceitos e objetos de estudo que 
ultrapassam uma área de formação. 
 

Pontuação: 
 
0- Ausente 
1- Fraco 
3- Parcial 
5- Relevante 



 

Alinhamento com 
Projeto Pedagógico 

Pode ser demonstrado por: 
 
a) Interação com disciplinas presentes na 
estrutura curricular, permitindo que o aprendizado 
em sala de aula seja aplicado e o aprendizado da 
prática seja levado para a sala de aula; 
 
b) Complementação no desenvolvimento de 
competências e habilidades descritas no projeto 
pedagógico. 
 
 
 

 
 
Pontuação: 
 
0- Ausente 
1- Fraco 
3- Parcial 
5- Relevante 

Parceria com 
Governos, entidades 
privadas e parcerias 
internacionais  

Pode ser demonstrado por: 
 
a) Carta de anuência, protocolo de intenções ou 
quaisquer outros documentos que formalizem a 
cooperação entre as partes; 
 
b) Atendimento a demandas dos parceiros 
externos; 
 
c) Troca de conhecimento e experiência 
acumulados por cada parte, sendo refletido na 
construção conjunta de propostas e ações. 
 

Pontuação: 
 
0- Ausente 
1- Fraco 
3- Parcial 
5- Relevante 

Sustentabilidade do 
Programa ou Projeto 
de extensão 

O Programa ou Projeto de extensão deve 
conseguir demonstrar a sustentabilidade da sua 
operação por: 
 
a) Geração de receita pelos serviços prestados; 
 
b) Patrocínio, doação ou troca de serviços por 
parceiros dos Programas ou Projetos; 
 
c) Escala e potencial de replicação pela 
comunidade acadêmica ou comunidade externa. 
 

Pontuação: 
 
0- Ausente 
1- Fraco 
3- Parcial 
5- Relevante 

 

8.4. Serão julgadas pela comissão para concessão de bolsas e carga horária todas 
as propostas que atenderem aos critérios eliminatórios. 
 

8.5. A comissão de avaliação das propostas pode, a seu exclusivo critério e antes 
da divulgação do resultado, solicitar informações adicionais aos proponentes 
e aos coordenadores. 

 
8.6. As propostas serão classificadas da seguinte forma: 

 
a) Proposta indeferida; 
 

b) Proposta deferida com carga horária; 
 

c) Proposta deferida com carga horária e bolsas. 
 



 

8.7. A separação de bolsas por proposta será definida pela comissão e visa a dar 
oportunidade para todas as propostas com relevância demonstrada na análise 
de mérito. 

 
9. ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 

 
9.1. O registro e o acompanhamento das ações de extensão ao longo de 2019 

serão realizados via formulário de inscrição e cadastramento da ação, visando 
a facilitar o processo. 
 

9.2. O acompanhamento será realizado por atualizações mensais, à medida que 
os projetos e programas forem coletando resultados. 

 
9.3. Ao finalizar alguma ação de extensão, esta deve ser registrada no mesmo 

formulário de inscrição e cadastramento da ação e entregue para aprovação 
da Coordenadoria de Pesquisa Extensão e Inovação no prazo máximo de 30 
dias após a sua finalização. 
 

9.4. A apresentação e aprovação dos registros das ações são indispensáveis para 
participação dos proponentes e coordenadores em novos chamamentos da 
Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Inovação. 
 

9.5. Caso o Projeto e/ou Programa seja suspenso ou cancelado, o responsável e 
o Coordenador do curso vinculado devem solicitar o cancelamento junto à 
Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Inovação, justificando o motivo do 
cancelamento e encaminhando o relatório final preenchido e assinado. 
 

9.6. A não entrega dos registros acarretará em pendência do docente responsável 
e do Coordenador do curso vinculado, impedindo a participação destes em 
novos editais. 

 
9.7. O docente responsável deve entregar no encerramento do ano letivo de 2019 

ou, se anteceder essa data, no encerramento da ação de extensão, um artigo 
para publicação acadêmica em periódicos ou o relatório final, de modo a 
contribuir para a difusão do conhecimento para a sociedade e valorização do 
currículo do docente e discente. A não entrega constituirá em pendência para 
o docente e Coordenador perante a Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e 
Inovação. 

 

10. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

10.1 As invenções, os direitos relativos à propriedade industrial (patentes, 
desenhos industriais dentre outros) e autoral, inclusive de programa de 
computadores e cultivares, resultantes de atividades realizadas em 
decorrência do projeto financiado pelo Centro Universitário Newton Paiva 
serão objeto de proteção, em conformidade com a legislação de propriedade 
intelectual vigente, e terão como titulares o Instituto Cultural Newton Paiva 
Ferreira Ltda que mantém o Centro Universitário Newton Paiva, respeitados 
os direitos morais do autor/inventor, sem prejuízo de serem compartilhados 



 

royalties ou renda, ou ambos, que poderão  ser repartidos de maneira justa e 
equitativa entre a universidade e o(s) autor(es). 
 
§ Primeiro - A comercialização dos direitos de propriedade intelectual e 

industrial, das patentes, desenhos industriais, das cultivares, dos programas 

de computador e os contratos de licença de exploração só poderá ser 

efetuada pela Universidade mediante transferência de tecnologia, vendendo 

ou licenciando ou por qualquer tipo de exploração, de acordo com instrumento 

por escrito representado através de contrato específico com outras 

instituições, empresas e quaisquer terceiros interessados, onde serão 

estabelecidas todas as condições e, poderá, ao receber os royalties dividi-los 

com os autores da criação intelectual, conforme indicado na política de 

Propriedade Intelectual da Universidade. 

§ Segundo - Os direitos sobre a propriedade intelectual de que trata esta 

cláusula do presente edital serão regulados também pela legislação de 

propriedade intelectual vigente, especialmente a Lei Federal nº 9.279/96 (Lei 

de Propriedade Industrial), Lei Federal nº 9.609/98 (Lei de Programas de 

Computador), Lei Federal nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), Decreto 

Federal nº 2.553/98 (que dispõe sobre a obrigatoriedade de premiação os 

inventores de instituições públicas), Lei Federal nº 10.973/04 (incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo), Decreto 

Federal nº 5.563/05 (Regulamenta a Lei 10.973/04). 

11. DOS RESULTADOS ECONÔMICOS 
 

11.1. Os ganhos econômicos (royalties) auferidos em eventual exploração 
comercial de pesquisas e inovações resultantes dos Projetos de Extensão e 
protegidos com recurso financeiro do Centro Universitário Newton Paiva, 
inclusive na hipótese de transferência do direito de exploração a terceiros, 
serão partilhados entre o Centro Universitário Newton Paiva e os autores, 
conforme indica a Política de Propriedade Intelectual da Universidade, sendo 
de  2/3 o para o Instituto  Cultural Newton Paiva Ferreira LTDA, considerando 
a utilização da infraestrutura investida, e 1/3 para os autores (a ser rateado 
entre eles). 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1. O descumprimento de qualquer termo deste edital acarretará o cancelamento 
das bolsas, da carga horária e dos recursos concedidos aos Programas e 
Projetos e ao impedimento de participação no edital subsequente. 
 

12.2. Os participantes deste edital autorizam o Centro Universitário Newton Paiva a 
utilizar e distribuir material escrito e audiovisual sobre os Programas e 
Projetos, com vistas a divulgar as atividades de Extensão. 
 

12.3. A submissão de propostas a este edital implica na aceitação dos seus termos. 
 

12.4. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Coordenadoria de 
Pesquisa, Extensão e Inovação. 



 

 
12.5. São anexos deste edital: 

 
a) ANEXO I – Ficha de Inscrição de Programa; 

 
b) ANEXO II – Ficha de Inscrição de Projeto; 

 
c) ANEXO III – Termo de Compromisso do Docente Responsável; 
 
d) ANEXO IV – Lista dos Centros, Núcleos e Laboratórios da Newton; 
 
e) ANEXO V – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ONU 2030; 
 
f) ANEXO VI – Planejamento Estratégico Belo Horizonte 2030. 

 

12.6. Dúvidas e perguntas devem ser direcionadas à Coordenadoria de Pesquisa, 
Extensão e Inovação por meio do e-mail extensao@newtonpaiva.br ou pelo 
telefone (31) 3516-2513 | 2514. 

 

 
 

Belo Horizonte, dia 29 de Novembro de 2018 
 
 

João Paulo Barros Beldi 
Reitor do Centro Universitário Newton Paiva 

mailto:extensao@newtonpaiva.br

