Política de Extensão do IMEPAC – Projetos e Programas
A extensão consiste em um processo educativo, cultural e científico, que se articula ao
ensino e à iniciação científica de forma indissociável, e que viabiliza a relação transformadora
entre a instituição de ensino superior e a sociedade.
No IMEPAC, a Política de Extensão tem como objetivo geral estabelecer as diretrizes
para a gestão de eventos, cursos, projetos e programas de extensão, abertos à participação
da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes dos conhecimentos
construídos na instituição, a aproximação desta com a comunidade e a formação mais
humanizada dos acadêmicos.
A instituição desenvolve atualmente 3 programas e 30 projetos continuados de
extensão nos diversos eixos de atuação.
Programas de Extensão:
I.

II.
III.

PAC-Programa de Aprendizagem Colaborativa: Realizado pelo Curso de Pedagogia e
congrega três projetos:
a. Aprendizagem Colaborativa para Ensino Médio;
b. Aprendizagem Colaborativa para a Docência;
c. EducAção Social: oferta de Educação Infantil em duas escolinhas do IMEPAC.
Programa AbertaMente: promove diversas ações para consolidação da política
Nacional de Saúde Integral LGBTs no SUS municipal; e
Programa Saúde e Qualidade de vida da Comunidade: com diversos projetos ligados
aos cursos da área da saúde: atendimento médico em 26 especialidades; exames
diversos; atendimento nutricional; ambulatório de fisiologia para grupos de risco;
Expresso Saúde.

Projetos de Extensão:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ação de Despoluição do Rio Paranaíba: tem como objetivo coletar o lixo do leito do rio
e prestar informações e atendimentos diversos a população ribeirinha;
ANATO Curso: tem como iniciativa a revisão teórico-prática da Anatomia Humana para
alunos do curso e da comunidade;
Anatomia Humana, ciência e Conhecimento para a Vida: Palestra para adolescentes da
Educação Básica de escolas públicas e privadas;
Arte e Cultura em Foco: mensalmente são realizadas ações afirmativas, eventos
artísticos e culturais com temas relevantes;
Bienal de Ideias: Empreendendo e inovando: envolve todos os cursos da instituição e
tem como foco o incentivo ao empreendedorismo e inovação;
Brinquedoteca – Espaço de Criança no IMEPAC: recebe crianças de escolas públicas na
brinquedoteca para atividades diversas como jogos, brincadeiras, cinema, etc.;
Central de Idiomas – CIU: viabiliza o ensino de línguas para alunos, professores,
colaboradores e comunidade de Araguari;

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

Congresso Científico: aberto a participação da comunidade acadêmica interna e
externa, realizado a cada dois anos, visa o incentivo a iniciação científica;
Dança no IMEPAC: Ensino da Dança para crianças e adolescentes oriundos de escolas
públicas, contribuindo com a melhoria das condições de vida dessas crianças;
Educandário Lar da Criança: oferta reforço escolar para crianças em horário extra;
Escolinha de Esportes: oferta aulas de Basquete, Vôlei, Futsal e Handebol para crianças
das escolas públicas. São oferecidas, também, aulas de Basquete para cadeirantes;
IMEPAC Aberta: tem como objetivo ofertar palestras e minicursos em diversas áreas
profissionais para alunos e comunidade em geral;
Feira do Conhecimento: oferece orientação aos alunos do Ensino Médio de escolas
públicas e privadas de Araguari e região sobre as profissões;
Gincana Solidária: são arrecadados alimentos não perecíveis que são doados a várias
instituições assistenciais do município;
Hospital do Ursinho: promove ações por meio da educação em saúde da criança, no
sentido de desmistificação do profissional da saúde e erradicar o medo das crianças;
IMEPAC na Comunidade: tem como objetivo proporcionar atividades educativas, de
integração e esportivas em locais previamente acertados;
IMEPAC vai a África: objetiva desenvolver um modelo assistencial de saúde para a
população carente na África;
Maio Amarelo: envolve alunos dos cursos da área da saúde em campanha de
prevenção de acidentes no trânsito;
Novembro Azul: envolve alunos dos cursos da área da saúde em campanha de
promoção da saúde do homem e prevenção do câncer de próstata;
Núcleo de Práticas Jurídicas-NPJ: integrado ao estágio supervisionado do curso de
Direito e por meio dele são prestados atendimentos e orientações jurídicas;
Outubro Rosa: envolve alunos dos cursos da área da saúde em campanha de promoção
da saúde da mulher e prevenção do câncer de mama;
Pedagogia Hospitalar: presta atendimento pedagógico as crianças internadas na
enfermaria da Santa Casa de Araguari;
Projeto Casa de Davi: promove diversas ações na instituição Casa de Davi que acolhe
homens em risco social incluindo bolsas de estudo;
Projeto Casa Lar: visa a oferta de aulas d
e reforço escolar, bolsas de inglês e ações de incentivo a leitura para crianças e
adolescentes do orfanato Casa Lar;
Projeto ASCAMARA: visa proporcionar orientação e apoio à Associação dos Catadores
de Material Reciclável de Araguari (ASCAMARA);
Semana do Contador: Realizada pelo curso de Ciências Contábeis, promove palestras,
fóruns e mesas redondas com temas de interesse da área;
Transformando Vidas no Caminho: leva atendimento nas áreas de Educação física,
Medicina e Pedagogia para melhorar as condições de vida e saúde dos internos;
Trote Solidário – Doe Sangue Doe Vida: mobiliza calouros e veteranos para doação de
sangue, conscientizando sobre a importância desse ato que pode salvar vidas;
Workshop de Vendas e Mostra de Marketing: realizado pelo curso de Administração e
visa incentivar o aluno a inovar e ser um empreendedor; e
Clínica Veterinária: presta atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos a animais de ONGs,
cuidadores, canil municipal e pessoas de baixa renda.

Naqueles projetos continuados, a instituição oferece bolsas de extensão, mantidas com
recursos próprios, para alunos que são orientados pelo(s) professor(es) responsável(is) pelos
mesmos, com normas estabelecidas em Edital.
Além desses projetos, inúmeras ações e eventos de extensão são realizados no decorrer dos
semestres letivos, sendo amplamente divulgados a comunidade acadêmica por meio dos
diversos canais de comunicação.
Desta forma, as ações acadêmico-administrativas para a extensão são desenvolvidas
considerando as políticas estabelecidas pelo IMEPAC, visando sempre a melhoria das
condições sociais da comunidade externa, sendo estas divulgadas amplamente na
comunidade acadêmica, contando com bolsas mantidas com recursos próprios e práticas
reconhecidamente exitosas e inovadoras como o Expresso Saúde, o Anato Curso, o Projeto
Casa Lar, a Bienal de Ideias, a Central de Idiomas, o projeto Casa de Davi, dentre outros.

