
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Lucas em Ação 
Programa Institucional de Extensão 

Eixo I - Cultura, Esporte, Meio Ambiente, 

Inovação, Diversidade e Cidadania 

Eixo II - Saúde, Educação e Inovação Social 
 

 

Coordenação de Extensão, Cultura e Esportes - COEX 

 

Porto Velho 

2020 
 



 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTES 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO 

 

SÃO LUCAS EM AÇÃO  

 

EIXO I - Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Inovação, Diversidade e Cidadania. 

EIXO II - Saúde, Educação e Inovação Social. 

 

Programa Institucional de: 

 Inovação e Desenvolvimento em Saúde. 

 Disseminação do Conhecimento. 

 Inovação e Desenvolvimento em Educação. 
 

Subprogramas de: 

 Saúde da Família. 

 Serviços em Saúde. 

 Formação e Desenvolvimento e Inclusão Social. 

 Desenvolvimento sustentável, Inovação e Tecnologia Social. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Grupo Educacional São Lucas através da Coordenação de Extensão, Cultura e 

Esportes - COEX comunica-se com a sociedade por meio de ações de Responsabilidade Social 

contribuindo com a Missão Institucional que consiste em estimular o desenvolvimento do 

conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos; para que atinja a 

realização profissional, pessoal, social, além da preparação do indivíduo para o exercício pleno 

da cidadania e bem estar social, estabelecendo a integração entre ensino, pesquisa e a realidade 

social. 

Em consonância com a Política de Responsabilidade Social e as diretrizes contidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI desenvolve atividades e projetos nas áreas de 

Meio Ambiente, Saúde, Educação, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade. 

 

1.1 Responsabilidade Social  

 

A relação entre o grupo São Lucas Educacional e a Sociedade baseia-se em um 

compromisso social que evolui conforme as mudanças e as consequentes expectativas da 

sociedade. Nesse compromisso a sociedade legitima o trabalho institucional, reconhecendo suas 

atividades e obrigações, bem como estabelecendo as necessidades e objetivos para sua atuação. 



 

 

 

 

O grupo Educacional São Lucas é reconhecido como a maior instituição de ensino 

privado de Rondônia e o primeiro Centro Universitário do Estado de Rondônia e desde os seus 

primórdios mantém em seus valores o objetivo da transformação social, resultando na formação 

de profissionais conscientes com a realidade local e assim os transformadores sociais do 

amanhã. 

 

2 OBJETIVO 

 

O Projeto São Lucas em Ação possui o objetivo de realizar campanhas de promoção e 

proteção à saúde, a educação e a cidadania nos bairros carentes e distritos e nas principais cidades 

do interior do Estado com o intuito de conscientizar a população e oferecer atividades de 

solidariedade cooperando assim para a solidificação da dignidade social, atendendo demandas 

externas solicitadas por parceiros de órgãos públicos e privados, cumprindo o que está disposto 

como meta na Política de Extensão do São Lucas Educacional: Valorizar o intercâmbio com 

órgãos públicos e privados e agências não governamentais, articulando redes ou parcerias, sob 

a forma de convênios e termos de cooperação técnica-cientifico. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um programa institucional realizado em parceria com órgãos públicos e 

privados disponibilizando serviços e atendimentos por meio das clínicas escolas e departamentos 

de acordo com as áreas solicitadas que desenvolverão ações específicas pertinentes à área de 

atuação profissional e período de formação acadêmica. As atividades deverão ser registradas em 

formulário específico (Plano de Trabalho – Atividades Comunitárias). 

 

3.1 Quem Participa?  

 

Os cursos são escolhidos de acordo com a solicitação enviada pelo parceiro (a). 

 

3.2 Periodicidade: 

 

 De acordo com a necessidade após análise e aprovação da COEX e Diretoria. 

 

3.3 Execução:  

 

Docentes Extensionistas e Acadêmicos dos cursos de graduação. 



 

 

 

 

3.4 Duração:  

 
4h podendo ser realizado de 8h as 12h ou 13h as 17h conforme condições do 

local escolhido e logística disponibilizada pelo Parceiro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preenchimento do Relatório de 

Atividade de Extensão, 

contabilizando os atendimentos e 

lista de frequência assinada no 

prazo máximo de 24h úteis após 

o evento. 

Certificação realizada 

pela COEX e 

disponibilizada no site 

institucional. 

Fluxo para Abertura e 

Encerramento de 

Atividades 

Projeto 

São Lucas em Ação 

Objetiva a promoção e a assistência básica 

por meio de parcerias com escolas, 

associações de bairro e demais instituições, 

ofertando acesso à saúde, educação, 

cidadania e a dignidade social através do 

espírito solidário dos profissionais e 

acadêmicos envolvidos. 

Atende as demandas externas 

de parceiros ou comunidades 

encaminhadas através de 

ofícios. (Abertura de Processo) 

Não possui número de ações fixas, sendo 

facultativa a participação dos cursos 

levando em consideração a pertinência 

do pedido, disponibilidade de datas, 

recursos financeiros e logísticos para 

executar a ação. 

Preenchimento do Relatório de 

Atividade de Extensão, 

contabilizando os atendimentos e 

lista de frequência assinada no 

prazo máximo de 24h úteis após 

o evento. 

Certificação realizada 

pela COEX e 

disponibilizada no site 

institucional. 



 

 

 

 

MODELO 
PLANO DE TRABALHO – ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 

SÃO LUCAS EM AÇÃO - PARCEIROS 

Título: 

Ano Base: 2020 Carga Horária:  

UNIDADE EXECUTORA DA PROPOSTA 

Porto Velho – RO 
(  ) Campus I – Sede 
(  ) Campus II  
(  ) Campus – zona Leste 

Ji Paraná – RO (  ) 
 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS INSTITUCIONAIS PELO EVENTO 

Coordenação Responsável:  

Responsável pela Atividade: 

Telefone de Contato: 

DADOS DO EVENTO 

Nome do Evento: 

Nome do Organizador do Evento: 

Local de Realização do Evento: 

Horário de Realização:  Data de Realização da Atividade:  
Dia / Mês/ Ano 

CARACTERIZAÇÂO DA EXTENSÃO 

 (  ) Programa de Extensão; 
 

(  ) Projeto de Extensão; 
 

(  ) Curso de Extensão; 

(  ) Evento; 
 

(  ) Prestação de Serviços; 
 

(  ) Produção e Publicação. 

PROGRAMA DE EXTENSÃO 

Eixo Temático (1) 
 
CULTURA, ESPORTE, MEIO AMBIENTE, 

INOVAÇÃO, DIVERSIDADE E 
CIDADANIA. 

(  ) Programa Institucional de Estímulo a Atenção 
Integral e Melhoria da Qualidade de Vida. 
(  ) Programa Institucional de Assistência Jurídica. 
(  ) Programa Institucional de Meio Ambiente. 
(  ) Programa Institucional de Disseminação do 
Conhecimento. 
 

Eixo Temático (2) 

SAÚDE, EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 
SOCIAL. 

 

 
(  ) Programa Institucional de Inovação e 
Desenvolvimento em Saúde. 
 
(  ) Programa Institucional de Inovação e 
Desenvolvimento em Educação. 

Descrever os subprogramas em que esta proposta se enquadra: 
 

Público alvo a ser atendido: 
 



 

 

 

 

Previsão do Nº de acadêmicos envolvidos: Nº de Docentes e Técnicos envolvidos: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
(Descreva de forma sucinta e esclarecedora a atividade a ser realizada) 

 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
(Descreve a importância de participação ou apoio a esta atividade) 

 
 
 

 
 
 
 

MATERIAIS NECESSÁRIOS  

 (É necessário descrever as despesas a serem realizadas durante a execução da atividade se este espaço for insuficiente, por 
gentileza anexar Lista de Material a esta Proposta) 

DESCRIÇÃO DO ITEM 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

CERTIFICAÇÃO 

PRECISA DE CERTIFICAÇÃO? 

Marque X a opção desejada 

Comissão para Certificação de Participantes?  

Certificado para Comissão Organizadora?  

Certificação para o docente responsável?  
(Enviar Lista com Nome Completo CPF e Contato, identificando as listas de Participantes e Comissão 

Organizadora com a carga horária correspondente). 



 

 

 

 

 
 
 

PARCEIROS/ APOIADORES  
(enviar por e-mail logomarca em CDR e JPG) extensão@saolucas.edu.br  

Nome da Empresa/Órgão/Parceiro: 

Tipo de Apoio: 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO (NUC) 

Matéria Jornalística 

 

Observações: 
 
 
 
 
 
 

Cobertura Fotográfica 

 

Convite a Imprensa 

 

 

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS 

 
 

Assinatura e carimbo do responsável pela realização da 
Atividade 

                  
 

Assinatura e carimbo do coordenador do Curso 

Data de Protocolo no COEX: ______/____/2020     Assinatura: 
 
Data de Aprovação e Registro no COEX: _________/____/2020     Assinatura: 
 

mailto:extensão@saolucas.edu.br

