
COORDENADORIA

DE EXTENSÃO



“A Extensão Universitária é o processo educativo,
cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa
de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre a Universidade e a Sociedade”.
Fonte: PNE, novembro 1999

Por se tratar de política institucional, a sistematização e o
registro das ações de Extensão são necessários e
fundamentais no processo de avaliação institucional.



Toda Atividade Complementar precisa estar 
regulamentada.

Toda Atividade Complementar que se constituir em Ação 
de Extensão tem que estar registrada na Coordenadoria 

de Extensão, para fins comprovatórios.

Atividades Complementares e Ações de 
Extensão



l Programas
l Projetos
l Cursos
l Eventos
l Prestação de Serviços
l Publicações
l Outros Serviços Acadêmicos

lNúcleo de Inovação Tecnológica - NIT
lIncubadora de Empresas - INCUBA.LF

Ações de Extensão
http://www.faculdade.flucianofeijao.com.br/site_no

vo/extensao/acoes.asp



Núcleo de Prática Jurídica
Fórum de Desenvolvimento Social
Luciano Feijão Júnior Consultoria- Empresa Júnior da Faculdade
Centro de Psicologia Aplicada

Educação Ambiental: Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente
Educação para a Saúde: Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida
Desenvolvimento e Preservação da Cultura
Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e Gestores de Políticas
Públicas
Internacionalização da Faculdade Luciano Feijão

Ações de Extensão - Programas



Através de Editais ou de demandas específicas

Edital de Extensão
Lançamento: 13 de agosto de 2015
Nº de projetos aprovados: 03*
Duração: 3 meses
Bolsistas remunerados por projeto: 02
Bolsistas voluntários: indicado pelo Coordenador do
projeto.

* 01 Projeto Encomenda da ACIS

Ações de Extensão - Projetos



De caráter teórico ou prático, presencial, semipresencial
ou à distância. Podem caracterizar-se como de:

lIniciação;
lAperfeiçoamento;
lAtualização;
lEspecialização;
lTreinamento e
lQualificação profissional.

Ações de Extensão - Cursos



Apresentação ou exibição pública livre ou com clientela

específica, de produto social, cultural, artístico, científico

e tecnológico desenvolvido ou reconhecido pela

Faculdade. Entre outros, caracterizam-se por:

lCongresso;

lEventos;

lCiclo de Debates;

lExposição;

lMesa Redonda;

lSeminário;

lEspetáculo;

lEvento Esportivo;

lFestival.

Ações de Extensão - Eventos



Realização de trabalho oferecido ou contratado por

terceiros (comunidade ou empresa), incluindo entre

outros:

lCooperação Interinstitucional;

lAssessoria;

lConsultoria;

lPerícia;

lLaudo Técnico;

lAssistência Judiciária e Jurídica;

lPesquisa Recomendada;

lRestauração e Conservação de Bens;

lVisitas Monitoradas;

lVisitas não Orientadas.

Ações de Extensão – Prestação de Serviços



Produtos de interesse da extensão, para difusão e
divulgação social, cultural, artística, científica ou
tecnológica. Enquadram-se como tal:
lLivros;
lCapítulos de Livros;
lAnais;
lManual;
lJornal.

Ações de Extensão – Publicação 
e outros Produtos Acadêmicos



Órgão previsto na lei 10.973 (Lei de Inovação
Tecnológica) e tem como objetivo gerir sua política de
inovação alinhada a missão institucional, tendo como
base a execução de atividades de pesquisa básica ou
aplicada de caráter científico ou tecnológico, resultando
na prospecção de parceiros para transferência desse
conhecimento.

O NIT está abrigado na Coordenadoria de Extensão
desde março de 2013.

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)



Elaboração a cada mês do “Boletim das Oportunidades das ICTs”, o qual

contempla:

lEditais;

lChamadas Públicas;

lPremiações; e

lOutras oportunidades para inovar.

lVespertinas da Inovação

Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT



Incubadora de Empresas da Faculdade 
Luciano Feijão (INCUBA.LF)
Contribuir para o Sistema Local de Inovação e para a construção de territórios inovadores, a partir

Criada através da Coordenadoria de Extensão da Faculdade Luciano Feijão, a Incubadora de Empresas

Filiou-se à Rede de Incubadora de Empresas do Ceará - RIC em Setembro de 2014 e cadastrou-se

Aprovou Projeto no âmbito da RIC, junto à FUNCAP, em dezembro de 2014, objetivando a estruturação

Gerenciamento Básico – Todas as etapas
Alanna Lima – Assessora Administrativa (85) 99676.4951
Alanna-lima@live.com



Coordenadora:
Profa. Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota

E-mail: teresa_mota@yahoo.com.br
Tel: (85) 9991- 4491

4as. Feiras – 18:00 às 22:00 h e
5as. Feiras de 14:00 às 18:00 h

Coordenadora Adjunta:
Profa. Sarah Monteiro Galdino

E-mail: sarah2mont@gmail.com
Tel: (85) 9711- 3574

4as. Feiras – 14:00 às 22:00 h e
5as. Feiras de 08:00 às 18:00 h

Secretária:
Estudante. Melqui Tassy de Holanda

E-mail: melquitassy@gmail.com
Tel: (88) 9966-0200

2ª. à 6ª. Feiras de 09:00 às 12:00 h e
13:00 às 18:00


