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Faculdade de Ciências Gerencias Alves Fortes

A Direção da Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes, no uso de suas atribuições
regimentais, torna público o presente Plano de Integração com a Comunidade, visando
contribuir para elevar o nível de cultura, saúde e educação da comunidade em que está
inserida, cria o plano de articulação entre ensino, pesquisa e extensão.
Objetivo
• Levar os benefícios da atmosfera acadêmica àqueles que não estão diretamente
envolvidos, incidindo sobre a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento em
geral da comunidade em que se insere;
• Gerar maior divulgação e valorização as atividades acadêmicas;
• Promover troca de experiências entre os acadêmicos e a comunidade.
• Promover projetos de Extensão e pesquisa.
Metodologia:
A IES tem o compromisso de promover a articulação entre o ensino da graduação e pós
graduação, pesquisa e extensão, através de cursos, palestras, seminários e campanhas de
caráter educacional ou utilitário, em escolas, centros comunitários, empresas, em
espaços públicos ou privados e no próprio Campus com a participação de docentes e
discentes da Instituição, destinados à comunidade.
As atividades podem ser gratuitas ou não, a critério da Instituição de acordo com o
Projeto apresentado e aprovado pela Direção.
Metas
Realização de no mínimo 02 (dois) Projetos por ano envolvendo a Instituição e a
sociedade.
Recursos
A FACEALFOR, através de sua mantenedora, a Fundação Educacional de Além
Paraíba, reservar em seu orçamento anual recursos necessários para a realização das
atividades dos Projetos aprovados pela Direção.
Além Paraíba, 01 de agosto de 2011
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