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RESOLUÇÃO CONSEP NO 09/2017, DE 15/09/2017 
 

 

O Diretor Geral da FAEST/UniSerra – Faculdade de Educação de Tangará da 
Serra, Prof. Gilmar Utzig, 
 
 
CONSIDERANDO: A necessidade de definição de normas e procedimentos sobre 
a integração da FAEST com a Sociedade  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º A Faculdade FAEST, fundamentada na indissociabilidade entre ensino e 

extensão, mediante o estudo, a produção científica, tecnológica e 
artístico-cultural, visa, na sua política de integração 
Faculdade/Sociedade e no exercício de sua responsabilidade social, 
sistematizar os problemas e temas mais relevantes, contribuindo, assim, 
para possíveis soluções. 

 
Art. 2° A integração da FAEST com a Sociedade ocorrerá com a assinatura de 

contratos, convênios e parcerias com instituições e empresas, e se fará 
especialmente por intermédio da extensão universitária. 

 
Parágrafo Único: A extensão universitária na FAEST é um processo educativo, 
cultural e científico, articulado ao ensino com o objetivo de fortalecer a relação 
entre a Faculdade e a Sociedade. 
 
Art. 3º As atividades de ensino e extensão deverão priorizar programas, 

projetos e ações voltadas ao atendimento das necessidades sociais 
emergentes, privilegiando a produção do conhecimento que vise 
alcançar a superação das desigualdades sociais. 

 
Art. 4º Os projetos, programas e ações de integração faculdade/sociedade 

deverão ser viabilizados, sempre que possível, de forma que impliquem 
relações interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares, quer 
em âmbito interno, quer entre instituições. Para tanto, serão 
observadas as normas específicas que regulamentam as atividades de 
ensino de graduação, pós-graduação e extensão.  
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
Sala da diretoria da Faculdade de Educação de Tangará da Serra - FAEST, aos 
quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Prof. Gilmar Utzig 

Presidente CONSEP 


