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O QUE É? 

O Núcleo de Responsabilidade Social – NR-Social é um órgão de apoio a 
comunidade acadêmica e externa, e vincula-se às diferentes instâncias e projetos 
institucionais de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário Leonardo da 
Vinci – UNIASSELVI.  

FINALIDADE: 

A Finalidade do NR-Social é potencializar o desenvolvimento da cidadania e 
conscientização dos direitos individuais e sociais que estão estampados na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com a finalidade de buscar 
a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento econômico, político e social, 
como também nas ações de empreendedorismo, inclusão social, promoção humana, 
igualdade étnico-racial, ambientais, de defesa do meio ambiente, culturais, de 
produção artística, esportivas, de lazer.  

Além disso, propõem-se a incentivar visitas técnicas, palestras e estudos, a 
participação em conselhos de classe e de direito da comunidade acadêmica, o 
estímulo aos estudos de discentes por intermédio de bolsas de estudos e enaltecer 
os destaques e premiações institucionais, no intuito de contribuir com a melhoria das 
condições de vida da comunidade acadêmica e externa, promovendo assim a ética, 
o respeito e a dignidade da pessoa humana.  

QUAL O PÚBLICO QUE ATENDE? 

O NR-Social atenderá às modalidades presencial e a distância vinculadas às 
respectivas Pró-Reitorias de Ensino, ou seja, atende aos Discentes regularmente 
matriculados como também a comunidade acadêmica interna e externa. 

 

QUAL OS OBJETIVOS? 

 



 

 

São objetivos do NR-Social: 

 

I. Desenvolver e estimular ações sociais, políticas e econômicas. 
II. Promover ações de inclusão social, promoção humana e igualdade étnico-

racial. 
III. Incentivar e promover ações ambientais. 
IV. Estimular ações culturais, de produção artística, esportivas e de lazer. 
V. Promover a realização de visitas técnicas, palestras, estudos, participação em 

eventos de cunho acadêmico-científico e/ou cultural. 
VI. Fomentar a participação em conselhos de classe e de direito. 

VII. Enaltecer os destaques e premiações institucionais. 
VIII. Proporcionar aos discentes programas de incentivo aos estudos: bolsas de 
estudo. 

IX. Desenvolver um plano de comunicação interna e externa das ações de 
responsabilidade social da Uniasselvi. 

X. Divulgar as ações realizadas na comunidade acadêmica e externa na “Revista 
de Responsabilidade Social: Histórias em Construção” da IES. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

1) Das Ações Sociais, Políticas e Econômicas; 
2) Das Ações de Inclusão Social, Promoção Humana e Igualdade Étnico-Racial; 
3) Das Ações Ambientais e de Defesa do Meio Ambiente; 
4) Das Ações Culturais, de Produção Artística, Esportivas e de Lazer 
5) Das Visitas Técnicas, Palestras e Estudos; 
6) Dos Conselhos de Classe e de Direito; 
7) Dos Destaques e Premiações Institucionais; 
8) Dos Programas de Incentivo aos Estudos: Bolsas de Estudo. 

 
Obs.: As áreas temáticas do projeto de Responsabilidades Social estão pautadas nos oito eixos da 
Política de Responsabilidade Social do Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI, 
Resolução n°001-G/2017 de 03/04/2017; no Programa de Educação em Direitos Humanos, 
Resolução n°001-H/2017 de 03 de abril de 2017; e no Programa de Educação Ambiental e 
Sustentabilidade, Resolução n°020-C/2018 de 04 de junho de 2018. 

 

PARTICIPANTES:  

 

• Acadêmicos (as) interessados (as) e inscritos (as) em programas e atividades de 

extensão da Instituição de Ensino Superior. 

• Coordenadores (as), Professores (as) e Tutores (as) internos e externos dos cursos 

da Instituição de Ensino Superior. 

• Gestores (as), Parceiros (as), Articuladores (as) e equipe Técnico Administrativos 

da IES. 

• Integrantes do Núcleo de Responsabilidade Social (NR-Social) da Uniasselvi. 

• Integrantes dos Núcleos da Uniasselvi:  

o NUAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) 

o NUPEX (Núcleo de Programas de Extensão) 



 

 

o NUIC (Núcleo de Iniciação Científica) 
o NUADH (Núcleo de Apoio aos Direitos Humanos) 
o NIA (Núcleo de Inclusão e Acessibilidade) 
o NUTEC (Núcleo de Tecnologia) 
o NEAD (Núcleo de Educação a Distância) 
o NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) 
o NACOM (Núcleo de Apoio a Comunicação)  
o NAD (Núcleo de Apoio Discente) 
o NUAF (Núcleo de Apoio Financeiro) 
o NIE (Núcleo de Intercâmbio Estudantil) 
o NDD (Núcleo de Desenvolvimento Docente) 
o NCTA (Núcleo de Capacitação Técnico-Administrativa) 
o NPPG (Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação) 
o Colégio de Doutores 
o NEAP (Núcleo de Estágios e Atividades Práticas) 
o NEMP (Núcleo de Empreendedorismo)  
o NADAC (Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Artístico e Cultural)  
o NEAS (Núcleo de Educação Ambiental e Sustentabilidade) 
o NITE (Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais) 
o NELBE (Núcleo de Esporte, Lazer e Bem-Estar) 
o NAEG (Núcleo de Acompanhamento do Egresso)  

• Instituições e Organizações sociais públicas, comunitárias e privadas parceiras dos 

programas de estágio, práticas, pesquisa e extensão acadêmica. 

• Comunidade acadêmica interna e externa. 

 


