POLÍTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE ASSIS
GURGACZ – FAG TOLEDO-PR

Promover a inserção e o engajamento da Faculdade Assis Gurgacz
- FAG TOLEDO ,

na sociedade veiculando a troca de experiência,

agenciando e socializando o legado da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica gerada na instituição, fomentando e/ou
implementando programas em parceria de educação continuada e de
ação comunitária e cidadania, requerendo: - estabelecer política
multidisciplinar e abrangente, com atitude social responsável, ampla e
participativa, aproveitando e valorizando pessoas, preferencialmente do
quadro de pessoal da IES, de seus parceiros e voluntários; - manter e
ampliar os atuais programas, otimizando o uso do tempo e o talento de
pessoas, de espaços e recursos técnicos, científicos e tecnológicos,
transformando em benefícios sociais os conhecimentos acadêmicos
gerados e/ou adaptados pela instituição.

CONCEPÇÃO DE PESQUISA

A função institucional da pesquisa é configurada como um processo
de produção do conhecimento novo, em torno de objetos definidos e
respondendo

a

uma

problematização

específica,

segundo

uma

metodologia precisa.
A pesquisa deve ser entendida como atividade que atravessa a sala
de aula, não como atividade superior ou exterior à prática pedagógica,

mas como necessidade cotidiana, partindo da prática e voltando a ela
para aprimorá-la.
A Faculdade Assis Gurgacz - FAG TOLEDO

reconhece a

relevância social e científica da pesquisa para a realização de sua missão
e de seus objetivos institucionais. Por isso impõe a si mesmo a exigência
permanente de realizar suas atividades de pesquisa buscando contribuir
para o desenvolvimento local e regional, envolvendo o quanto possível os
vários segmentos sociais da região. Assim sendo, busca sempre
identificar as demandas sociais que possam ser encaminhadas dentro de
suas competências acadêmicas, de modo a criar sinergia entre as
necessidades e práticas sociais e a capacidade de pesquisa da
instituição.

CONCEPÇÃO DE EXTENSÃO

No sentido acadêmico, a extensão articulada à assistência é o
processo de deflagração do ensino e da pesquisa. O contato e a vivência
dos professores e estudantes com o seu meio renovam, revigoram,
revitalizam e inovam o ensino e seus métodos. Desse modo, a extensão
tem o papel de garantir e intensificar o enraizamento da Faculdade Assis
Gurgacz - FAG TOLEDO no seu contexto histórico, social e cultural pelo
exercício permanente do cultivo do saber, do conhecimento e das novas
tecnologias.
As ações/atividades de extensão da Faculdade Assis Gurgacz FAG

TOLEDO

estão

projetadas/planejadas

em

duas

Frentes

/modalidades, mediante projetos integrados e preferencialmente por
equipes interdisciplinares:

Primeira modalidade: intervenção didático-pedagógica
Esta modalidade compreende as práticas que compõem e
integralizam os programas curriculares dos projetos pedagógicos dos
cursos de graduação e pós-graduação. Envolvem a ação de professores,
acadêmicos e funcionários em espaços escolares diversificados, entre
outros ambientes especiais adstritos ao campus, tais como laboratórios,
clínicas, escritórios, veículos de comunicação, auditórios e espaços de
convivência acadêmica, mediante uma variedade muito rica de
atividades, destacando as de cunho didático pedagógico na forma de
palestras, semanas pedagógicas, ciclos de debates, seminários,
encontros, eventos científico-culturais-artísticos, projetos experiências,
exposições de protótipos, trabalhos de cunho inventivo, etc.
Parte das atividades de extensão na modalidade didáticopedagógicas são realizadas em instituições e espaços/ambientes
externos ao campus da Faculdade Assis Gurgacz - FAG TOLEDO, tais
como escolas, colégios, clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde,
órgãos públicos, empresas, organizações sociais de vários matizes
socioculturais, movimentos sociais, campos experimentais, espaços
públicos de arte, esporte e lazer, etc. Nestes espaços/ambientes são
desenvolvidas as práticas pedagógicas e os estágios curriculares e
extracurriculares

em

suas

diferentes

modalidades

e

fins,

em

conformidade e especificidade com os projetos pedagógicos dos cursos.
Segunda modalidade: projetos socioculturais-profissionais.
Além das atividades de cunho essencialmente didático, como parte
integrante/constituinte

das

atividades curriculares

Faculdade Assis Gurgacz - FAG TOLEDO

dos

cursos, a

materializa/efetiva seu

compromisso social mediante atividades em parceria e cooperação com

outras

instituições,

empresas,

órgãos

governamentais

e

não

governamentais, organizações da sociedade política e da sociedade civil.
A Faculdade Assis Gurgacz - FAG TOLEDO, por meio de seus
cursos de graduação e pós-graduação, organiza e desenvolve projetos
de cunho sócio educacional, cultural e profissional, em parceria com
outras instituições em que a participação do acadêmico tem um sentido
eminentemente acadêmico e profissional. Além de projetos de
cooperação mútua, a IES assume a postura de estimular ações que
promovam o permanente diálogo com a sociedade, especialmente com o
segmento mais carente e desprovido de apoios necessários à inserção
social, promovendo o enriquecimento histórico-cultural dos acadêmicos

TRÂMITE DA PESQUISA E DA EXTENSÃO

Através do site https://www.fag.edu.br/,

da Faculdade Assis

Gurgacz FAG- Toledo-Pr a comunidade acadêmica tem acesso ao link
Pesquisa e Extensão, onde são efetuadas todos os cadastros como:
auxílio para participação de eventos, monitorias, projetos de Extensão e
Projetos de Produção Científica.
Uma

vez

preenchidos

os

formulários,

dentro

de

suas

especificidades, os mesmos serão apreciados pelo Coordenador de
Curso, Orientador e Coordenação do Coopex, que farão o deferimento
dando prosseguimento as etapas de cada processo.

PROFª CLEONILDA MARIA TONIN
Coordenadora de Pesquisa e Extensão da FAG- Toledo

