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• Base Normativa: Resoluções Nº 55/2021 e Nº 81/2021 CONSEPE/UNILAB. 

• Dois componentes para dar sequencialidade e cumulatividade curricular e educacional. Os 
componentes curriculares “Sociedade e Universidade I” e “Sociedade e Universidade II” são 
caracterizados como atividades acadêmicas (Resolução Nº 55 CONSEPE/UNILAB, 
Capítulo V), entendendo-os como “atividade coletiva” (Resolução Nº 55 
CONSEPE/UNILAB, Art. 22º, Inciso III), sendo possível a previsão de aulas em parte do 
tempo. A carga horária de aulas não poderá ser superior a 30% da carga horária total do 
componente curricular. 

• O restante da carga horária pode envolver um conjunto amplo e diverso de atividades 
coletivas, como planejamento e efetivação de projetos; eventos; cursos e oficinas; 
elaboração e/ou difusão de materiais didáticos ou instrucionais, produtos cartográficos, 
acervos; produção, curadoria e/ou realização de coleções ou exposições; produção e/ou 
apresentação de estrutura, material e/ou processo midiático; concepção e/ou execução 
auditoria, consultoria, assessoria e/ou laudo técnico; elaboração de sugestão de regulamento, 
manual ou norma; elaboração de catálogo artístico; apresentação e/ou efetivação de 
experiência de participação em conselho gestor, instância, rede ou comitê técnico; produção 
e/ou difusão audiovisual ou visual; produção e/ou execução de performance ou espetáculo; 
criação de blog, website ou similares; processos e dinâmicas participativas de formulação, 
execução, gestão e/ou avaliação em sistemas e políticas públicas ou entidades da sociedade 
civil; formulação e/ou execução de pesquisa vinculada a ação extensionista; dentre outros. 

• Metodologicamente as atividades coletivas devem priorizar o caráter colaborativo, 
participativo e dialógico, agregando: visitas de campo; dinâmicas de grupo; rodas de 
conversa; rodas de memória; dinâmicas e processos participativos; questionários e 
entrevistas; observação de campo, inclusive de caráter etnográfico; análise de documentos e 
de dados secundários; observação participante; pesquisa-ação; dentre outras metodologias. 

• Quanto aos produtos a serem gerados, cabe fomentar a produção de: artigos, relatos de 
experiência, resumos e ensaios; diários de campo; fotografias, vídeos e outras produções 
visuais; relatórios; cartilhas, materiais didáticos e paradidáticos; produtos literários em 
vários formatos (crônicas, poesias, dentre outras); sugestões para a instituição e/ou o 
fortalecimento de legislação, orçamento, sistemas e políticas públicas; exposições ou 
mostras; esquetes teatrais; lives; podcasts; programas radiofônicos; livros ou capítulos de 
livros; sugestões de convênios, acordos de cooperação e parcerias de modo geral; estratégias 
para captação de recursos; e outras formas de produção artística, didática, científica e 
técnica, considerando os notórios saberes e inclusas inovações e tecnologias sociais e 
políticas variadas. 

• Flexíveis e, portanto, podem agregar em cada oferta, diferentes vetores, a serem definidos e 
consolidados em planos de ensino específicos. Programação prévia envolvendo a PROEX, a 
PROGRAD e as Coordenações de Extensão dos Cursos de Graduação, para definir as 
ofertas para o período letivo seguinte. Planos de Ensino apresentados e validados nessa 
Programação. Programação incluída no calendário letivo, antes do período de construção da 
oferta geral de disciplinas e da alocação da carga horária docente no ensino.  

• A definir se esses componentes serão ofertados pelos cursos de graduação ou pelas Pró-
Reitorias. 

• Instituição do Programa de Extensão Inovadora em Notório Saber, com alocação de 
cotas de bolsas, tornando-o permanente na Unilab. Associando o processo pedagógico dos 



Mestres e Mestras de Notório Saber ao CCSU; constituindo o CCSU enquanto uma 
estratégia inovadora de fortalecimento do Notório Saber na Unilab. 

• Agregação de procedimentos e orientações em Instrução Normativa. 
 
 
(CÓDIGO) SOCIEDADE E UNIVERSIDADE I 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
EMENTA: Estrutura, organiza e oferta atividades coletivas de extensão curricularizadas, 
potencializando experiências pedagógico-didáticas e metodologias de ensino e 
aprendizagem inovadoras e significativas para os discentes, impactando positivamente sua 
formação acadêmica e profissional, fortalecendo as relações entre os agentes acadêmicos e 
diferentes agentes da sociedade civil e política. Objetiva envolver discentes e docentes no 
apoio ao atendimento de demandas e ao enfrentamento de problemas sociais de grupos, 
comunidades e/ou populações específicas; no fortalecimento de sistemas e políticas 
públicas; no apoio ao acesso usufruto e garantia de direitos humanos; no fortalecimento de 
ações e políticas afirmativas; no fortalecimento de circuitos, redes, agentes e ações de arte e 
cultura, inclusive potencializando dinâmicas socioeconômicas; na efetivação da política de 
notório saber, efetivando a inserção ativa de mestres e mestras de artes, ofícios e 
cosmologias titulados na Unilab, suas comunidades e povos, na dinâmica curricular do 
curso, impactando social e educacionalmente os agentes envolvidos. Busca, ainda, fomentar 
ações de extensão horizontalizadas, dialógicas e participativas, promovendo intensas 
relações entre teoria e prática, a construção e difusão de conhecimentos e a interlocução 
entre cosmologias, epistemologias, conhecimentos e experiências diversas. Os conteúdos 
curriculares envolvem teorias, metodologias, experiências e dados empíricos relacionados 
aos objetivos elencados. Considerando a indissociabilidade entre extensão, ensino e 
pesquisa, em cada oferta o componente curricular deve priorizar a geração de produtos, em 
diferentes formatos, com resultados educacionais e sociais mensuráveis. 
MODALIDADE: Presencial, remoto ou híbrido. 
 
 

(CÓDIGO) SOCIEDADE E UNIVERSIDADE II 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
EMENTA: Dando sequência a atividades desenvolvidas em Sociedade e Universidade I, 
estrutura, organiza e oferta atividades coletivas de extensão curricularizadas, 
potencializando experiências pedagógico-didáticas e metodologias de ensino e 
aprendizagem inovadoras e significativas para os discentes, impactando positivamente sua 
formação acadêmica e profissional, fortalecendo as relações entre os agentes acadêmicos e 
diferentes agentes da sociedade civil e política. Objetiva envolver discentes e docentes no 
apoio ao atendimento de demandas e ao enfrentamento de problemas sociais de grupos, 
comunidades e/ou populações específicas; no fortalecimento de sistemas e políticas 
públicas; no apoio ao acesso usufruto e garantia de direitos humanos; no fortalecimento de 
ações e políticas afirmativas; fortalecimento de circuitos, redes, agentes e ações de arte e 
cultura, inclusive potencializando dinâmicas socioeconômicas; na efetivação da política de 
notório saber, efetivando a inserção ativa de mestres e mestras de artes, ofícios e 
cosmologias titulados na Unilab, suas comunidades e povos, na dinâmica curricular do 
curso, impactando social e educacionalmente os agentes envolvidos. Busca, ainda, fomentar 
ações de extensão horizontalizadas, dialógicas e participativas, promovendo intensas 
relações entre teoria e prática, a construção e difusão de conhecimentos e a interlocução 
entre cosmologias, epistemologias, conhecimentos e experiências diversas. Os conteúdos 
curriculares envolvem teorias, metodologias, experiências e dados empíricos relacionados 
aos objetivos elencados. Considerando a indissociabilidade entre extensão, ensino e 



pesquisa, em cada oferta o componente curricular deve priorizar a geração de produtos, em 
diferentes formatos, com resultados educacionais e sociais mensuráveis. 

• MODALIDADE: Presencial, remoto ou híbrido. 
 


