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Prezado acadêmico,
Neste manual, você tem as orientações básicas sobre como proceder
para a realização do componente curricular Projeto Comunitário.
A leitura deste manual faz parte da etapa de preparação para habilitar
o acadêmico à realização das ações do Projeto Comunitário.

Equipe do Núcleo de Projeto Comunitário
CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

VISITE A PÁGINA:
WWW.CATOLICASC.ORG.BR/PROJETOCOMUNITARIO
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O que é o Projeto Comunitário?
O Projeto Comunitário é um momento de imersão na
sociedade local, em que você, por meio de sua ação,
contribui efetivamente para a construção de um mundo
melhor.
O objetivo é a nossa inserção na comunidade, favorecendo
a troca de saberes e a aprendizagem humanística. As ações
do Projeto Comunitário, além de estarem em consonância
com os valores da Católica de Santa Catarina, propiciam
aprendizagens que extrapolam os livros e a rotina acadêmica
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Por que participar do Projeto Comunitário?
Durante o Projeto Comunitário, você poderá contribuir
para a construção de uma sociedade melhor, porém o mais
importante é que será um momento de aprendizagem para
toda a sua vida: aprendizagem de solidariedade e de prática
de cidadania.
Tenha em mente que, embora 30 horas pareçam pouco
e, aparentemente, não façam muita diferença, a cada
semestre são centenas de acadêmicos interagindo com
a nossa comunidade, o que gera um movimento social
extremamente rico e significativo, com benefício para todos.
Por isso, o Projeto Comunitário é uma rede de cidadania.

Como funciona o Projeto Comunitário?
Serão 4 horas de preparação na Católica de Santa Catarina
e 26 horas de ação em uma instituição conveniada que
mantém programas sociais.
Você poderá escolher, entre as propostas disponíveis,
aquela que mais se enquadrar com seus anseios, habilidades
ou experiências, de acordo com suas possibilidades de
horário.
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Quais são as etapas do Projeto Comunitário?
Primeira etapa: Você se Prepara
Essa etapa tem duração de quatro horas em datas previstas
no calendário acadêmico.
Se você estiver apto a realizar o Projeto Comunitário,
receberá convocação por e-mail, informando data, horário
e local da etapa de preparação.
Fique atento: a tolerância no horário de entrada, para essa
etapa, é de dez minutos, não sendo autorizada a saída
antecipada.
Os acadêmicos deverão comparecer à etapa de preparação
no local, data e horário estabelecidos, comprovando a
presença através de assinatura em formulário próprio.
• Sem essa preparação, você não poderá se inscrever nas
ações comunitárias ofertadas.
Segunda etapa: Você se Inscreve
No site do Projeto Comunitário, você encontrará
informações sobre as ações comunitárias abertas à
participação dos acadêmicos. Escolha uma adequada
ao seu interesse e disponibilidade de tempo e horário e
se dirija ao setor de Projeto Comunitário para fazer sua
inscrição. O número de vagas é limitado e o preenchimento
se dará pela ordem de inscrição.
Observação: as 26 horas de Projeto Comunitário poderão
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ser integralizadas pela participação em uma única ou em
diferentes ações comunitárias.
Terceira etapa: Você Entra em Ação
Você se apresenta no dia, hora e local que constam na
sua ficha de inscrição. Alguém da instituição parceira
vai recebê-lo e orientá-lo para sentir-se em condições de
realizar as atividades. Não se esqueça de registrar a sua
presença com o responsável pela atividade, na Ficha de
Acompanhamento de Frequência.
Quarta etapa: Você Avalia e é Avaliado
Ao concluir suas horas de participação na ação comunitária,
você deverá preencher o formulário de Avaliação Final
que lhe será encaminhado por e-mail. Após preenchido,
o formulário deverá ser entregue ao setor de Projeto
Comunitário.
Lembre-se de que o responsável pelo seu acompanhamento
na instituição parceira também irá avaliar a sua participação
na ação comunitária.
Quinta etapa: Validação e Registro
A Validação de Frequência ocorrerá por meio da Ficha de
Acompanhamento de Frequência, devidamente assinada
pelo acadêmico e responsável pela sua atuação na
instituição parceira.
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Importante: o acadêmico somente terá as suas horas
registradas após o cumprimento de todas as Etapas.
Quem deve participar?
Acadêmicos que ingressaram na Católica de Santa Catarina
a partir de 2010.
A não ser que haja algum pré-requisito especificado
no projeto, você pode participar de qualquer ação,
independentemente do curso em que está matriculado.
A partir de quando posso participar?
A partir do cumprimento de 30% da carga horária do curso
que realiza na Católica de Santa Catarina, você está apto
a realizar o Projeto Comunitário e será convocado para a
etapa obrigatória de preparação.
Cancelamento de inscrição
Caso o acadêmico necessite, por algum motivo, cancelar
sua inscrição, deverá comparecer ao Núcleo de Projeto
Comunitário

para

justificar,

por

escrito,

mediante

preenchimento de declaração, o seu pedido. Sem isso, não
poderá realizar nova inscrição posteriormente.
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Faltas na Ação Comunitária
A falta a uma ação comunitária programada implicará
em perda destas horas, devendo o acadêmico comunicar
sua ausência ao responsável pela ação comunitária, na
instituição parceira, com antecedência mínima de 24 horas.
Caso as faltas não possam ser repostas (o que depende dos
responsáveis pelas ações), o acadêmico deverá comparecer
ao Núcleo de Projeto Comunitário para regularizar sua
situação, pois, sem isso, não poderá se inscrever em novas
ações comunitárias.
• Lembre-se de que as pessoas da comunidade com a
qual você se propôs a interagir estão ansiosas, esperando
por você. Sua falta gerará uma grande frustração. Pense
nisso!
Registro Acadêmico
Quando tiver concluído as 30 horas de Projeto Comunitário,
comprovadas pelos registros de presença das instituições
parceiras, você receberá formulário próprio para avaliar
sua participação no Projeto. Após preencher o formulário
próprio de avaliação, o Núcleo de Projeto Comunitário
irá informar ao setor de Registro Acadêmico que você
cumpriu este componente curricular para que conste no
seu histórico escolar.
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Quanto à carga horária
O tempo de deslocamento para se dirigir ou retornar ao
local onde será desenvolvida a ação comunitária NÃO será
computado para efeito de cumprimento da carga horária.
O acadêmico interessado em continuar atuando em ações
comunitárias, mesmo após o cumprimento das 30 (trinta)
horas previstas, poderá fazê-las desde que a instituição
esteja de acordo. No entanto, cessará o vínculo com a
Católica de Santa Catarina.
Acadêmicos formandos
Os formandos devem estar atentos ao prazo para a
integralização das horas de Projeto Comunitário, conforme
previsto no calendário acadêmico.
ATENÇÃO: você não poderá participar das atividades de
encerramento de seu curso (Colação de Grau), se estiver
em situação de dependência (reprovação) no componente
curricular Projeto Comunitário.
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Apresentação de propostas de ações alternativas
Você pode apresentar propostas de ações comunitárias,
utilizando o Formulário para Propostas de Ações
Alternativas disponível no site do Projeto Comunitário.
Essas propostas serão avaliadas pelo Núcleo de Projeto
Comunitário e, havendo possibilidade, serão autorizadas.
Finalizando
O Projeto Comunitário é algo inovador e poucos
universitários no Brasil têm experiência semelhante. Se é
verdade, como acreditamos, que o tempo de universidade
é um dos bons tempos na vida de qualquer pessoa, temos
certeza de que a realização dessa atividade será um dos

Fonte: Etapa de Preparação para
o Projeto Comunitário.

melhores momentos desse tempo.
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