
 
 

Edital nº 026/2019 
Convocação para participação na Semana da Responsabilidade Social 

do Ensino Superior Particular. 
 

 O Diretor da Escola de Ensino Superior São Francisco de Assis ESFA, Clenilton Pereira, no 
uso de suas atribuições, torna público o presente Edital que regerá a “Semana da 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular” e convoca a todos para participarem 
ativamente do mesmo. 
 
I - Objetivo Geral: Possibilitar conhecimento e intercâmbio mútuo entre a faculdade e 
comunidade, através de atividades diferenciadas dentro das Áreas de Saúde, Educação, Meio 
Ambiente e da Terra. 
 
II - Objetivos Específicos: 

 Promover atividades culturais, sociais, esportivas, artísticas e científicas, com 
envolvimento estudantil, acadêmico e comunitário; 

 Realizar oficinas, jogos, pesquisas, brincadeiras, capacitações e apresentações 
artísticas dentro e fora do ambiente escolar; 

 Ofertar serviços de cunho social, artístico, científico e cultural à comunidade em 
geral; 

 Receber informações da comunidade que respaldem projetos de pesquisa e 
extensão embasados nas necessidades e potencialidades da área de abrangência da ESFA; 

 Desenvolver atividades de intercâmbio com a 3ª idade com vistas ao convívio 
harmonioso e ao aprendizado feliz entre as gerações; 

 Descobrir e valorizar talentos da terra no desenvolvimento de atividades 
artísticas. 
 
III – Data do Evento: de 28 de Setembro a 03 de Outubro de 2019. 
 
IV – Público envolvido:  

 Acadêmicos/as da ESFA; 
 Professores/as e funcionários/as da ESFA; 
 Moradores/as dos municípios de abrangência da ESFA; 
 Líderes comunitários e autoridades. 

 
V – Elaboração e apresentação, execução de projetos, envio dos relatórios e certificação: 
 A participação de Diretórios Acadêmicos, professores, funcionários, grupos de alunos do ESFA, 
lideranças comunitárias e população em geral na elaboração, apresentação e execução de 



 
 

projetos a serem desenvolvidos na Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular é de fundamental importância para concretização e sucesso do mesmo. 
 

1- Da entrega: 
 Os projetos deverão ser entregues até dia 02 de Setembro de 2019, no endereço eletrônico: 
edu.fisica@esfa.edu.br. 
 
2- Do modelo:  
A escola oferece um modelo de resumo de projeto que pode ser usado na elaboração dos 
projetos (ANEXO I) 
 
3- Da análise e aprovação:  
A Comissão Organizadora da Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 
procederá à análise dos projetos e decidirá pela viabilidade de sua execução primando pelos 
que estiverem em consonância com os objetivos do evento até o dia 10 de Setembro de 2019. 
O resultado será divulgado no portal da ESFA, www.esfa.edu.br , sendo enviado ainda, ao 
endereço eletrônico de cada proponente. 
 
4 – Envio de relatório: 
Em caso de aprovação, após a realização das atividades os proponentes deverão elaborar o 
relatório final (ANEXO II) enviando-o para o endereço eletrônico, edu.fisica@esfa.edu, até o 
dia 08 de Outubro de 2019. 
 
5 – Certificação: 
Após a realização da atividade e envio de relatório o proponente fará jus ao recebimento da 
certificação de participação na Semana de Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular, constando ainda, no material de divulgação da Semana e, demais matérias e mídias 
que poderão surgir da mesma. 
 
VI – Sugestões de atividades: 

 
      1 – OFICINAS:  

Projetos que tratem de atividades científicas, tecnológicas e culturais oportunizando a   
participação de personalidades de expressão consolidada, de novos talentos e novas 
linguagens, contemplando uma ampla diversidade temática de relevância sócio-cultural. 
A oficina é uma estratégia de ensino-aprendizagem que consiste numa reunião de doze ou 
mais pessoas com o objetivo de desenvolver ou melhorar determinada habilidade ou eficiência 
do interessado. Na organização de uma oficina deve-se considerar:  

 Objetivo bem determinado. 
 Orientação de um especialista.  

http://www.esfa.edu.br/
mailto:edu.fisica@esfa.edu


 
 

 Assessoria de um instrutor. 
 Natureza eminentemente prática ou aplicada dos trabalhos.  
 Duração adequada aos objetivos propostos. (2 a 4 dias tendo em vista o tempo de 

uma semana para realização do evento). 
 

Abaixo, sugestão de algumas áreas que podem ser contempladas pelos projetos: 
 artes cênicas: teatro, dança, mímica 
 artes plásticas: óleo sobre tela, crayon, modelagem origami, entalhe. 
 arte musical: música popular, instrumental, erudita, canto, impostação de voz. 
 projetos culturais a serem desenvolvidos nas ruas da cidade de Santa Teresa e 

vizinhança:  
 gincanas, jogos, competições, apresentação de grupos folclóricos. 
 materiais pedagógicos alternativos: brinquedoteca, sucatas. 

 
2 – EXPOSIÇÕES: 
 Projetos que oportunizem a participação de personalidades de expressão artística e cultural 
consolidada, de novos talentos e novas linguagens, contemplando uma ampla diversidade 
temática de relevância sócio-cultural 

 exposição de fotografias; 
 exposição de gravuras; 
 exposições de pinturas; 
 mostra de cinema e/ou vídeo; 
 exposição de trabalhos artesanais; 

 exposição de planta ornamentais e fitoterápicos. 
 

3 – ATIVIDADES FÍSICO-ESPORTIVAS:  
Conjunto de atividades que tenham como suporte habilidades motoras e desempenho corporal, 
com características inovadoras, das quais se sintam desafiadas e possam participar o maior 
número de pessoas – crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos. De preferência 
atividades que possam ser realizadas em contato com a natureza explorando o meio ambiente 
da região centro serrana, integradas a outras manifestações artísticas e culturais. 
 
4 – SEMINÁRIOS: 
Projetos que tratem de atividades sócio-educativas com o objetivo de despertar o interesse, 
desenvolver ou consolidar o conhecimento sobre um assunto específico de interesse da 
comunidade em geral ou de parcela da comunidade. 
 
5 – MUTIRÕES: 



 
 

 Projetos que tratem de atividades sócio-educativas com o objetivo de desenvolver o espírito de 
cidadania e ao mesmo tempo oferecer à comunidade serviços especializados e que haja 
carência no momento. 
Nesse sentido os projetos de mutirão devem observar: 
 O estabelecimento de pontos de identificação da comunidade teresense e vizinhança 
com ESFA; 
 A possibilidade de um retorno social à comunidade por meio de um investimento de 
impacto no cenário local; 
 A abertura de caminhos para o estabelecimento de parcerias duradouras que visem 
beneficiar a população da cidade; 
 A aproximação da comunidade acadêmica do ESFA com a comunidade local; 
 O levantamento de necessidades e potencialidades comunitárias para desenvolvimento 
de estudos reais e pesquisas sociais, culturais e científicas cujo fruto retorne em beneficio da 
comunidade; 
 O atendimento da população em exames de prevenção visando a melhoria da qualidade 
de vida da população. 
 
6 – GINCANAS: Atividades educativo-recreativas que mobilizem toda a comunidade ou parcelas 
específicas da comunidade para alcançarem, atuando individualmente ou e pequenos grupos, 
fins específicos. Ex. Feira competitiva de ciências; olimpíadas de conhecimento geral e 
específico; gincana ecológica e cultural. 
 
7 – ATIVIDADES LÚDICAS: recreação, circo na praça, fantasias, dentre outros. 
 
8 – ATIVIDADES DE RELAXAMENTO: massagens, meditações, dentre outros. 

 
VII – Os casos omissos serão tratados pela comissão organizadora da Semana da 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. 

 
 

Santa Teresa, 23 de Agosto de 2019. 
 

 
 
 

 
_________________________________ 

CLENILTON PEREIRA 
Diretor Geral da ESFA 



 
 

ANEXO I 
 

SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR 

28 de Setembro a 03 de Outubro de 2019/ESFA 

DATA LIMITE DE ENVIO: 02 de Setembro de 2019  

ENVIO PARA: edu.fisica@esfa.edu.br 

Ficha de inscrição de atividades 

Cadastro do proponente 

Curso/Entidade: 

Turma/grupo: 

Responsável: 

E-mail: 

Telefone: 

Especificação da atividade 

Nome da atividade: 

Público alvo: 

Período de realização: 

Local de realização: 

Minuta da atividade: 
 

Organização e funcionamento: 
 

Recursos 

Estruturais/Físico 

Quantidade Descrição Valor total 

   

   

Materiais 

Quantidade Descrição Valor total 

   

   

Humanos 

Quantidade Descrição Valor total 

   

   

Outras considerações 

 
 
 

Assinatura do/a responsável: 
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PARECER FINAL DA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 
 
 
 
 

PARECER FINAL DA COORDENAÇÃO  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO II 
 

SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR 

28 de Setembro a 03 de Outubro de 2019/ESFA 

DATA LIMITE: 08 de Outubro de 2019  

ENVIO PARA: edu.fisica@esfa.edu.br 

Relatório de atividades 

Dados do proponente 

Curso/Entidade: 

Turma/grupo: 

Responsável: 

E-mail: 

Telefone: 

Dados da atividade 

Nome da atividade: 
 

Público alvo atingido: 
 

Número de atendimentos/participantes: 
 

Período e local de realização: 
 

Avaliação da atividade: 
 
 

Considerações finais: 
 
 

Dados para os certificados 

Nome completo Função Carga horária 

   

   

Assinatura do/a responsável: 
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