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PROJETO ESCREVENDO NOVAS HISTÓRIAS 
MANUAL DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 
APRESENTAÇÂO 
 

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 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 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 proporciona as Instituições Sociais um melhor desenvolvimento de 
suas ações.  
Esse projeto busca ainda uma nova relação entre a Faculdade Radial e a sociedade prezando 
reverter o quadro de marginalização e exclusão social, desta forma, a Faculdade conta com 
instituições sociais para cumprir com muita alegria seu papel na sociedade. 
Por isso, sentimos uma enorme satisfação em estabelecer parcerias sociais para alcance de 
nosso objetivos, como também contribuir com as Instituições Sociais na escrita da história de 
vida de seus beneficiários. 
 
COMO SE TORNAR PARCEIRO? 
 
Por meio de convite feito pela Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial 
de Curitiba e indicação dos acadêmicos. 
Contudo as instituições sociais serão mapeadas anualmente e os bairros com a maior 
concentração de acadêmicos terão atenção especial. 
A Faculdade Radial verificará também o Índice de Desenvolvimento Humano em cada um 
desses bairros, este critério terá o valor de prioridade na escolha das parceiras. 
Após estas etapas a Faculdade Radial visitará as instituições sociais, para análise e 
apresentação do projeto Escrevendo Novas Historias, nesta etapa, Faculdade e instituição 
alinharão os ganhos institucionais os deveres das parceiras as normas e procedimentos e 
definirão as atividades que poderão ser desenvolvidas. 
Após o encontro entre a Faculdade Radial e as instituições sociais, será agendado em comum 
acordo uma data para retorno de interesse de ambas as partes. 
 
RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÂO PARCEIRA 
 
Em caso de não comparecimento do aluno na atividade a instituição parceira terá a liberdade 
de verificar com o acadêmico o motivo da falta e negociar a reposição da atividade, de acordo 
com a disponibilidade de ambas as partes. 
 
a) Quando do termino da ação social, se houver casos em que o acadêmico queira continuar 
como voluntário a instituição parceira poderá orientá-lo de acordo com seus procedimentos, 
internos, entretanto deverá garantir que essa vaga continue disponível para que outros 
acadêmicos possam se inscrever no próximo semestre. 
b) Apresentar o plano de atividades a serem desenvolvidas pelos acadêmicos, na instituição, 
semestralmente. 
c) Comparecer as reuniões de orientação e troca de experiências promovidas na Faculdade 
Estácio Radial de Curitiba. 
d) Cumprir juridicamente com as obrigações previstas no Termos de Cooperação Técnico e 
Científico. 
e) Manter o cadastro da Instituição atualizado na Coordenação do Projeto Escrevendo Novas 
História. Para tanto sempre que houver alterações significativas na instituição tem-se a 
necessidade de comunicar a Coordenação do Projeto Escrevendo Novas Histórias. 
f) Encaminhar mensalmente relatos expressivos das práticas vivenciadas pelos acadêmicos 
nas realidades onde os mesmos estão desenvolvendo duas atividades sociais. 



g) Assinar a ficha de freqüência dos acadêmicos, quando os mesmo comparecerem para 
desenvolvimento das atividades e ao final preencher a carga horária total desenvolvida pelo 
aluno na instituição. 
 
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 sobre a 
possibilidade de ausência. 
Comunicar a Faculdade Radial 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 DA FACULDADE DE 
TECNOLOGIA RADIAL DE CURITIBA 
 
Caberá a Faculdade Radial 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. 
 
COMO CONDUZIR AS ATIVIDADES COM OS ACADÊMICOS? 
 
À instituição parceira caberá o controle da postura e ética de cada acadêmico. Para isso, a 
Coordenação do projeto estará a disposição para encontros e reuniões quando houver 
necessidade. 
 
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 serão ações que 
agregarão conhecimentos a sua história de vida. 
Na escolha das atividades os acadêmicos já encontrarão o dimensionamento da carga horária 
para cada atividade, bem como os dias e horários. 
 
COMO RENOVAR A PARCERIA? 
 
Anualmente, a coordenação do projeto Escrevendo Novas Histórias, entrará em contato com 
as instituições parceiras e reavaliará os resultados alcançados e as metas atingidas. 
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