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APRESENTAÇÃO 
 
Proporcionamos acesso e ensino de qualidade a diferentes segmentos da população e 
buscamos criar vínculos fortes e duradouros com nossos alunos e contribuímos para o 
desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social das comunidades onde atuamos, 
sempre com comprometimento ético e responsabilidade social.  
Neste contexto insere-se a Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de 
Curitiba Radial de Curitiba que promove o tripé: ensino, pesquisa e extensão que garantem a 
identidade de uma educação preocupada com uma formação integral de seus alunos. Assim, a 
Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de Curitiba 
reconhece a importância da Responsabilidade Social, e implantou um programa que promove o 
desenvolvimento do aluno enquanto ser social. 
O Projeto Escrevendo Novas Histórias permite aos nossos acadêmicos, conhecer a vida além 
dos muros universitários, e leva aos menos favorecidos um olhar diferenciado da vida. 
Acreditamos que com o desenvolvimento de ações sociais os nossos acadêmicos terão a 
oportunidade de desenvolver seus conhecimentos teóricos tornando-os assim, práticos. 
Esse projeto busca ainda uma nova relação entre a Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade 
de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de Curitiba com a sociedade e preza reverter o quadro 
de marginalização e exclusão social, desta forma, a 
Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de Curitiba 
cumpre com muita alegria seu papel social. 
Nosso desejo é que você acadêmico da Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de 
Tecnologia Radial de Curitiba Radial de Curitiba, ajude diversas pessoas a escrever suas 
histórias de vida. 
 
COMO EU POSSO PARTICIPAR? 
 
É possível inserir-se no projeto Escrevendo Novas Histórias após a participação do acadêmico 
em um curso de capacitação que o capacitará para realizar atividades sociais, este curso 
será realizado em duas etapas: sensibilização e capacitação técnica. 
Na primeira etapa de sensibilização assistiremos filmes, ouviremos depoimentos, 
conheceremos as instituições parceiras e promoveremos diversas atividades dinâmicas que 
nos proporcionarão um melhor entendimento da questão social. 
Na segunda etapa de capacitação técnica ocorrerá um treinamento específico a fim de tornar 
os acadêmicos capazes de realizar uma das diversas atividades disponíveis nas instituições 
parceiras. 
O curso ocorrerá nos Auditórios da Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia 
Radial de Curitiba Radial na semana de recepção de calouros, ou seja, todos os acadêmicos 
ingressantes serão capacitados para fazer parte do Projeto. 
 
Após a participação no curso de capacitação, o acadêmico deverá realizar sua inscrição no 
campus virtual com seu número de matrícula e escolher a instituição parceira onde quer 
realizar as atividades do projeto. 
 
Poderão interagir com o projeto Escrevendo Novas Histórias todos os acadêmicos 
matriculados. 
 
ONDE ACONTECERÃO AS AÇÕES SOCIAIS? 
 
A Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de 
Curitiba mapeou diversas instituições sociais e utilizou vários critérios para concretizar as 
parcerias, desta forma, você acadêmico terá a possibilidade de 
escolher dentro de um leque de parceiras a ação ou as ações que mais lhe agrade e esteja de 
acordo com o seu perfil. 
 
 
 
 



RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS 
 
Entende-se como responsabilidade acadêmica o comprometimento com a vida das pessoas 
que ele tiver a oportunidade de interagir. 
Comparecer nas atividades escolhidas, seguir os procedimentos definidos em cada 
treinamento específico e comunicar a instituição parceira da Faculdade Radial de Curitiba e 
Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de Curitiba sobre a possibilidade de 
ausência. 
Comunicar a Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba 
Radial de Curitiba caso desista da ação em que se inscreveu. 
Solicitar a troca de atividade, justificando o motivo da não adaptabilidade com a atividade 
inicialmente escolhida. 
Entregar a ficha de freqüência devidamente preenchida e assinada na Coordenação de 
Extensão ao final das atividades do projeto. Cada vez que o acadêmico for desenvolver a 
atividade na instituição parceira deverá registrar a atividade e colher assinatura da pessoa 
responsável. 
 
RESPONSABILIDADE DA FACULDADE RADIAL DE CURITIBA E FACULDADE DE 
TECNOLOGIA RADIAL DE CURITIBA RADIAL DE CURITIBA 
 
Caberá a Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de 
Curitiba acompanhar o desenvolvimento das ações e atividades em andamento para verificar 
se as ações estão em consonância com os objetivos 
propostos pelo projeto Escrevendo Novas Histórias. 
Prestar orientações aos responsáveis institucionais quanto às questões operacionais do projeto 
Escrevendo Novas Histórias e capacitar os alunos para realizar as ações sociais. 
Fomentar a troca de experiências vivenciadas pelos alunos. 
Oferecer consultorias esporádicas, por meio do corpo docente e discente, para contribuir com o 
desenvolvimento das instituições parceiras. 
Avaliar criteriosamente as instituições para manutenção da parceria. 
Entregar às instituições parceiras a listagem dos acadêmicos inscritos, e forneceremos os 
dados dos acadêmicos para a instituição parceira. 
 
O QUE OS ALUNOS PODEM FAZER NA INSTITUIÇÃO PARCEIRA? 
 
Os acadêmicos terão a sua disposição, dentro das instituições parceiras ações voltadas e 
direcionadas aos seus talentos individuais ou coletivos e estas atividades agregarão 
conhecimentos a sua história de vida. 
Na escolha das atividades os acadêmicos já encontrarão o dimensionamento da carga horária, 
dias e horários para cada atividade. 
 

NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 
Atividades desenvolvidas em instituições não parcerias não serão computadas como horas de 
atividade. 
Atividades desenvolvidas como voluntários, antes da inscrição no projeto, não serão validadas. 
As atividades de voluntariado só ocorrerão após a capacitação dos acadêmicos na Faculdade 
Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de Curitiba. 
Para realizar atividades que não estejam disponíveis na instituição parceira, o acadêmico deve 
procurar a coordenação do projeto Escrevendo Novas Histórias para que juntos verifiquem a 
viabilidade da atividade proposta. 
Indicações de novas parcerias serão sempre aceitas, mas a efetivação da parceria ocorrerá 
após analise e aprovação da coordenação do projeto Escrevendo Novas Histórias. 
 
A carga horária realizada dentro do projeto Escrevendo Novas Histórias será lançada em dobro 
como atividade complementar e, após o recebimento do documento que comprove a realização 
das atividades, devidamente preenchidos. 
 

 
 



DA VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
O cumprimento mínimo de carga horária do acadêmico na instituição parceira será: 
 
Cursos de Bacharelado: 15 horas / validação de horas complementares: 30 horas (dobro) 
Curso de Tecnologia: 8 horas / validação de horas complementares: 16 horas (dobro) 
 
Todos os acadêmicos que participarem do curso de capacitação na recepção de calouros terão 
validades 3 horas de atividade complementar mediante assinatura na lista de presença. 
 
No total de validação de horas somando-se a participação dos acadêmicos no decorrer das 
atividades do projeto e mais as horas do curso de capacitação, serão computadas no máximo: 
 
Cursos de Bacharelado: 33 horas de atividade complementar 
Cursos de Tecnologia: 19 horas de atividade complementar 
 

CONTATOS 
 

Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba Radial de Curitiba 
Paraná – Curitiba – Bairro Cristo Rei 
Rua Senado Souza Naves n.° 1715 

Coordenação do Projeto Escrevendo Novas Histórias 
Tel.: (41) 3592-2724 – e-mail: acristine@radial.br 


