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I. PESQUISA E EXTENSÃO

1.1. EXTENSÃO
O objetivo das atividades de extensão é destacar a relevância e a pertinência das atividades
institucionais, buscando uma crescente correspondência entre os produtos e serviços acadêmicos e as
necessidades e demandas dos diferentes segmentos da comunidade regional e da sociedade. Para tanto,
colocam-se como estratégias principais estabelecer programas e projetos de extensão e prestação de
serviços que possam contribuir para a promoção da qualidade do ensino; integrar efetivamente
estudantes de graduação, docentes e gestores nos projetos e programas de extensão; avaliar o impacto
econômico regional da Instituição; dimensionar a relevância social dos serviços prestados; fortalecer a
difusão científica e a promoção da cultura; desenvolver a colaboração com a administração pública e
com organizações e grupos sociais. Para alcançar esses objetivos, o IMMES tem as seguintes metas:
•
Melhorar a prestação de serviços à comunidade local e programas de formação
continuada e capacitação profissional;
•
Desenvolver e/ou associar-se a campanhas e projetos de preservação cultural e
ambiental;
•
Ampliar e sistematizar as iniciativas de caráter cultural e educacional para grupos e
segmentos sociais específicos;
•
Desenvolver uma política pró-ativa de relacionamento com o setor produtivo;
•
Implantar projetos de extensão como decorrência das atividades de ensino e pesquisa
desenvolvidas junto aos cursos de graduação.
Para operacionalizar as atividades de extensão, assegurando que sua implantação e
desenvolvimento estejam articulados às atividades de ensino e pesquisa, serão implantados os
seguintes programas, entre outros:
•
Promoção de Seminários, Simpósios, Encontros e Cursos de Extensão;
•
Articulação com os sistemas público e privado, visando à promoção de oportunidades
de estágios e outras atividades;
•
Prestação de serviços visando à integração com a comunidade local e regional e a
oferta de estágio;
•
Atendimento direto à comunidade com a interveniência do curso de Direito;
•
Promoção de atividades e/ou participação em iniciativas de natureza cultural;
•
Estímulo à criação literária, artística, científica, tecnológica e esportiva;
•
Publicação de trabalhos de interesse cultural.
Na operacionalização das atividades de extensão, os projetos serão encaminhados para análise
e aprovação do Conselho Acadêmico, conforme as seguintes etapas: elaboração de propostas pelos
cursos de graduação, o encaminhamento de propostas ao Conselho Acadêmico, avaliação e
deferimento das propostas, acompanhamento e avaliação das ações, certificação.
O IMMES possui um programa sistematizado de apoio à realização de eventos internos,
externos e à produção discente suportado pelos diversos cursos, coordenações, docentes e toda a
comunidade acadêmica. Todos são envolvidos na promoção dos eventos internos e externos, na
participação e realização de congressos, seminários, palestras, viagens de estudo e visitas técnicas,
bem como na produção discente científica, tecnológica, cultural, técnica e artística. As atividades de
pesquisa e extensão desenvolvidas pela comunidade acadêmica do IMMES são intensas e permitem
inclusive o envolvimento da sociedade. Dentro desse programa de apoio, são definidos os recursos
necessários para a execução das atividades e as diversas demandas para todos os envolvidos.

Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior - IMMES
Unidade I: Av. Tiradentes, 629, Centro – Matão, S.P – Tel. (16) 3383-1353
http://www.immes.edu.br

1

PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO À PESSOAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

1.2. PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTIFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL
O IMMES entende a necessidade de incentivar e promover a pesquisa para a produção de
conhecimento e apoio necessário à qualificação do ensino, pautando-se pelos seguintes princípios:
• Incentivo a busca pelo conhecimento científico;
• Compromisso com as principais demandas da região e com o desenvolvimento econômico
sustentável;
• Convicção que a prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a propor
soluções alternativas e criativas face às transformações sociais;
• Incentivo e promoção da pesquisa associada às atividades de ensino e extensão;
• Reversão do resultado da pesquisa para a promoção do ensino e da extensão em benefício da
comunidade.
Para incentivar e promover as atividades de pesquisa, o IMMES utiliza as seguintes estratégias de
ação:
• Promoção de meios e recursos para auxiliar a divulgação das monografias e projetos de iniciação
científica de membros dos corpos discente e as monografias, dissertações e teses dos docentes de
forma impressa ou eletrônica na biblioteca e site do IMMES;
• Desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade empresarial e órgãos de fomento
visando à captação de recursos;
• Realização de convênios com outras instituições, públicas e/ou privadas;
• Divulgação das pesquisas realizadas, utilizando inclusive a sua Revista Matiz;
• Estímulo à participação de discentes na pesquisa;
• Estímulo à formação de grupos de pesquisa.
O IMMES oferece apoio à execução das atividades de pesquisa através de sua infraestrutura
de laboratórios de informática, biblioteca, além de buscar e promover meios de divulgação dos
projetos através da Revista Matiz.
Para operacionalizar as atividades de pesquisa, o IMMES promove as seguintes ações:
- O Conselho Acadêmico define nesse regulamento as regras gerais para elaboração de projetos de
pesquisa, incluindo monografias de graduação, projetos de Iniciação Científica, promoção de
congressos de Iniciação Científica e meios de divulgação das pesquisas realizadas, o incentivo à
formação de grupos de pesquisa e a realização de trabalhos de pesquisa pelos docentes;
- Monografias de graduação: os cursos de graduação definem em seus projetos pedagógicos
regulamentos específicos para a realização da monografia pelos discentes, contemplando todas as
etapas desse tipo de pesquisa, tais como: escolha do tema, escolha do professor orientador,
cronograma de atividades, entre de projeto de monografia, entregas parciais da monografia para
correção do orientador, depósito da versão definitiva, defesa da monografia pela banca examinadora,
resultado final e registro no sistema, entrega da versão definitiva para a biblioteca;
- Projetos de Iniciação Científica: anualmente o Comitê Institucional do Programa de Iniciação
Científica torna público um edital de Iniciação Científica visando a seleção de candidatos, que
contempla: período de divulgação do edital de Iniciação Científica e sensibilização; requisitos e
período de inscrição, escola do orientador, envio da ficha de inscrição; processo de seleção, entrega de
relatórios, implementação e encerramento da pesquisa, apresentação das pesquisas no Congresso de
Iniciação Científica; divulgação dos resultados de pesquisa e certificação dos trabalhos;
- Promoção de congressos de Iniciação Científica: o Comitê Institucional do Programa de Iniciação
Científica anualmente organiza o Congresso de Iniciação Científica, que tem como objetivo divulgar
os resultados das pesquisas realizadas pelos discentes e docentes do IMMES, realizando apresentações
dos trabalhos de Iniciação Científica desenvolvidos durante o ano, além de apresentações e seções de
painéis das monografias de discentes e trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes. A
organização do congresso contempla: período de divulgação do edital de inscrição para o Congresso;
normas para inscrição de trabalho, normas para o envio do resumo, avaliação dos trabalhos inscritos,
divulgação dos trabalhos inscritos, formas de apresentação, publicação dos trabalhos, premiação, taxas
e certificação dos trabalhos;
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- Incentivo à formação de grupos de pesquisa: o Conselho Acadêmico analisa as propostas de
formação de grupos de pesquisa, mediante a apresentação por requerimento do projeto assinado pelos
futuros membros do grupo de pesquisa, contemplando: objetivos do grupo de pesquisa; temáticas a
serem desenvolvidas, nome e mini currículo dos professores participantes, breve revisão da literatura
sobre as temáticas a serem desenvolvidas, regras para realização dos projetos de pesquisa em conjunto,
justificativa sobre a importância de se iniciar o grupo de pesquisa, incluindo a interdisciplinaridade e o
envolvimento com toda a comunidade acadêmica e sociedade, além do cronograma detalhado com as
etapas a serem realizadas;
- Realização de trabalhos de pesquisa pelos docentes: os docentes são incentivados à realizar trabalhos
de pesquisa, seguindo a temática de cada área de atuação e interesse do docente, mediante a
participação em congressos e eventos acadêmicos, dentro e o fora do IMMES. Na participação em
congressos científicos externos, o docente poderá receber auxílio logístico e financeiro mediante a
apresentação de requerimento à Diretoria Geral especificando: nome e local do congresso, temática de
submissão, período do congresso, carta de aceite de trabalho, especificação de forma de trabalho (oral
ou painel), valor e prazo de inscrição, forma de deslocamento, relatório de despesas com diárias,
refeições e transporte, declaração de compromisso em especificar no nome do IMMES como
instituição de ensino do docente pesquisador no campo específico da primeira página do trabalho e
descrever no campo de agradecimentos o auxílio do IMMES para a realização do trabalho. O
requerimento poderá ser deferido ou indeferido pela Direção, de forma a realizar o auxílio logístico e
financeiro de forma integral ou parcial, mediante a assinatura de uma declaração do docente garantido
sua participação no congresso e apresentação futura do certificado de apresentação do trabalho. Afinal
de cada ano, são registrados todos os auxílios e as cópias dos certificados de apresentação em um
relatório final;
- Meios de divulgação das pesquisas realizadas: o IMMES possui sua revista própria, chamada Revista
MATIZ, com publicação anual. É uma iniciativa de divulgação científica do IMMES. Objetiva a
divulgação online de artigos científicos de produção multidisciplinar, visando contribuir com a difusão
do conhecimento no contexto atual do saber. É dirigida a educadores, pesquisadores e alunos de
diversos ramos da ciência. Com textos publicados em idioma nacional, abarca artigos oriundos das
ciências humanas, exatas e biológicas, permitindo amplo espectro de assuntos;
- Outros projetos tecnológicos, artísticos e culturais: O IMMES incentiva a realização de projetos de
interesse da comunidade acadêmica e a comunidade local, que busquem o desenvolvimento de
enfoques tecnológicos, artísticos e culturais.
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II. PÓS-GRADUAÇÃO
Atualmente os setores empresarial, público e social exigem uma maior qualificação dos seus
profissionais. Neste contexto, a graduação passa a ser o primeiro estágio dessa qualificação. O cenário
de crescente inovação tecnológica e rapidez das informações numa economia globalizada altamente
competitiva impõe uma permanente atualização e uma qualificação profissional múltipla, mas
necessariamente especializada. A pós-graduação surge nesse cenário como a ferramenta capaz de
prover o diferencial necessário ao profissional, não apenas para seu ingresso no mercado de trabalho,
mas para sua permanência e crescimento.
Um esforço considerável vem sendo realizado, por instituições públicas e privadas, no sentido
de proporcionar uma oferta de cursos de pós-graduação com competência e qualidade. A esse esforço
se integra o IMMES que desenvolve sua Política de Pós-Graduação de acordo com os padrões de
qualidade exigidos pelos órgãos oficiais e em sintonia com as novas exigências de inserção da
sociedade contemporânea.
Nesta perspectiva procura-se evitar um processo de planejamento de longo prazo, rígido e
centralizado. O IMMES busca um conjunto de ações racionais passíveis de adaptações impostas pela
velocidade das mudanças sociais e tecnológicas, definindo objetivos e estratégias que possam dar
respostas eficazes às demandas e carências da sociedade.
Sendo assim, o desenvolvimento de um programa no campo da pós-graduação – elo entre o
ensino, a pesquisa e a sociedade – tendo como referência a inovação, a transformação e a excelência,
norteia-se por dois grandes eixos de atuação:
a) Gerar conhecimentos novos que possam ser aplicados à ciência, à sociedade em geral e na melhoria
da qualidade do ensino superior por meio do desenvolvimento de:
- Novas metodologias de ensino-aprendizagem e da ampla articulação didático-científica com retorno
para o aperfeiçoamento e atualização dos currículos;
- Pesquisas aplicadas, ampliando o domínio das áreas de conhecimento a que estão afetas e adaptandoas à inovação tecnológica e ao surgimento de novas abordagens teóricas;
b) Promover a integração da instituição com a comunidade local, numa articulação com os segmentos
produtivo e social, de modo cooperativo, por meio da:
- Formação de profissionais qualificados;
- Investigação e atuação no mercado de trabalho, fomentando cursos de pós-graduação;
- Atualização permanente e capacitação dos profissionais que já estão em atividade e dos recémformados;
- Promoção e desenvolvimento de parcerias, intercâmbios e outras formas de associação com outras
instituições acadêmicas, setor empresarial, setor público e terceiro setor.
Ainda como diretriz de ação nesse campo, propõe-se que o modelo tradicional de educação
pós-graduada, que privilegia apenas atividades acadêmicas voltadas para a docência e a investigação,
seja associado a uma estrutura mais flexível, com a criação de cursos profissionalizantes que atendam
à demanda do mercado por profissionais mais preparados para lidar com novos cenários políticos,
econômicos, sociais e com novas técnicas e novos desafios.
Essa flexibilização nas práticas de ação enaltece a qualidade e ratifica a missão e o papel
institucional, sintonizados com as exigências do mundo contemporâneo, refletindo a capacidade da
instituição em dar respostas às demandas sociais emergentes.
O IMMES desenvolverá atividades de ensino de pós-graduação lato sensu. Estes têm o
objetivo de desenvolver e aprofundar a necessidade específica por qualificação de profissionais de
nível superior, professores e pesquisadores das áreas empresarial, estatal e do terceiro setor,
capacitando-os a atuar em diferentes contextos, num ambiente em permanente transformação, e
buscando uma abordagem interdisciplinar e integrada aos diversos segmentos da sociedade, com
adaptabilidade e flexibilidade diante da inovação.
As atividades de ensino de pós-graduação serão realizadas em estreita relação com a
graduação visando à melhoria e à renovação desse nível de ensino. Esta integração graduação/pósgraduação deve ocorrer na melhoria da qualificação dos docentes e na melhoria da atuação desses
professores na graduação através de uma ampla articulação didático-científica. Os projetos
pedagógicos dos cursos de pós-graduação serão desenvolvidos tanto por professores do IMMES nos
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conselhos de curso de graduação correlatos quanto por novos professores externos com conhecimento
reconhecido nas áreas definidas pelos cursos de pós-graduação.
A aprovação dos cursos ocorrerá no Conselho Acadêmico, que analisará e aprovará as
previsões de novos cursos de pós-graduação no PDI, os projetos pedagógicos, a equipe de professores
e a oferta e abertura dos cursos. O acompanhamento e avaliação do desenvolvimento será realizado
pelas coordenações de curso, pela supervisão de pós-graduação e pela Direção Geral e as demandas e
resultados serão submetidos ao Conselho Acadêmico para apreciação e tomadas de ações estratégicas.
Para operacionalizar as atividades de pós-graduação, o IMMES promoverá as seguintes ações:
- Análise da demanda: o IMMES avalia no período de vigência do PDI as necessidades da sociedade e
as demandas empresariais e de instituições públicas com relação à novos cursos de pós-graduação e
especifica a cada ano do PDI quais cursos serão oferecidos e cada área de atuação;
- Abertura de cursos: os cursos serão oferecidos nas áreas específicas dos cursos de graduação da
faculdade, conforme as seguintes etapas: elaboração do projeto pedagógico, formação da equipe de
professores, oferta do curso conforme edital público, inscrição e seleção de candidatos conforme os
requisitos definidos no PPC e edital, cronograma de atividades e início das aulas, processo de
avaliação, elaboração da monografia de pós-graduação, defesa de monografia e certificação;
- Processo de avaliação e melhoria contínua: o IMMES avaliará através do Conselho Acadêmico os
resultados obtidos com os cursos de pós-graduação, para melhorar os projetos futuros e ajustar as
ofertas às demandas da sociedade.

Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior - IMMES
Unidade I: Av. Tiradentes, 629, Centro – Matão, S.P – Tel. (16) 3383-1353
http://www.immes.edu.br

5

