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 Edital de Extensão PROREC 03/2021 

 

Pergunta 1. Os critérios 2 e 3 do Quadro 1 apresentam pontuação para projetos 
vinculados a disciplinas e cursos de graduação da UTFPR, sendo que o edital 
apresenta no Quadro 6, item 2 e 3, que a comprovação é feita através de 
declaração do Coordenador do Curso. Em observação a necessidade de vínculo 
entre o curso/disciplina e o projeto de extensão, reforço a Resolução nº 69/2018 
- COGEP, retificada em 1º de outubro de 2018, principalmente no Art.7, que em 
resumo define que o vínculo de um projeto de extensão a uma disciplina 
extensionista, consequentemente ao curso, deverá ocorrer posteriormente à 
disciplina extensionista ser formalizada e descrita no projeto pedagógico do 
curso, entrando em vigor após o parecer favorável do colegiado de curso e a 
aprovação do Conselho de Graduação e Educação Profissional. 

Resposta 1: os seguintes critérios “2. Número de disciplinas de graduação da 
UTFPR vinculadas ao projeto, que podem ser atendidas para creditação de 
extensão” e “3. Número de cursos de graduação da UTFPR vinculados ao 
projeto, que podem ser atendidos para creditação da extensão”, não dizem 
respeito a disciplinas extensionistas, e sim disciplinas obrigatórias ou optativas 
teóricas e/ou práticas do currículo do curso. A declaração do coordenador do 
curso objetiva oferecer a oportunidade para vincular aquela disciplina e/ou curso 
ao projeto de extensão oferecendo uma solução aos NDE´s para creditação da 
extensão. Desta forma os alunos de determinada disciplina e/ou curso de 
graduação poderão realizar atividades extensionistas de forma voluntária nesses 
projetos. 

Pergunta 2. Outro ponto importante é que a disciplina extensionista só pode ser 
vinculada a um projeto/programa de extensão já registrado no Departamento de 
Extensão do câmpus. Desta forma, entendemos que somente poderão 
pontuar no item 2 e 3 do Quadro 1, projetos já registrados no Departamento de 
Extensão e vinculados as disciplinas extensionistas formalizadas e descritas no 
projeto pedagógico do curso, conforme Resolução nº 69/2018 - COGEP. Nosso 
entendimento está correto? Caso não, como devemos proceder? 

Resposta 2: O edital fomenta novas disciplinas extensionistas. Para fins de 
comprovação e pontuação deve constar no projeto de extensão apenas a 
proposta de uma disciplina extensionista, com sua carga horária e ementa. Não 
será necessário que essa disciplina extensionista já esteja aprovada e sendo 
ofertada. No relatório final do projeto o proponente deverá demonstrar o plano 
de ensino da disciplina extensionista e sua submissão ao NDE As disciplinas 
extensionistas que já estão aprovadas pelos NDE´s e COGEP também serão 
pontuadas. 

 
Pergunta 3. Eu já tenho um projeto de extensão aprovado, mas gostaria de 
fazer atualizações nele para se adequar melhor aos critérios de avaliação do 
edital. É possível? 
Resposta 3: Sim, é possível! De acordo com a Resolução N 7 do CNE de 2018 
os projetos de extensão precisam envolver a atuação de alunos e comunidade 
externa além de professores. Desta forma, os alunos já estão envolvidos nos 



projetos. Será necessário apenas uma declaração do(a) coordenador(a) do 
curso dando ciência ao projeto e vinculando com qualquer disciplina obrigatória 
ou optativa do currículo do curso. 
Como todos os projetos de extensão envolvendo ensino e/ou pesquisa estão 
dentro das áreas do conhecimento da Capes e CNPq, podem e devem estar 
atrelados à alguma disciplina e/ou curso de graduação. A intenção é justamente 
conectar os coordenadores de projetos de extensão aos NDE´s oferecendo uma 
solução para a creditação da extensão. 

 
Pergunta 4. Vejo que ainda existe uma dúvida entre os docentes sobre o que, 
de fato, caracteriza um projeto de extensão. Então, quais são as 
características principais que determina se é ou não um projeto de extensão? 
Resposta 4. De acordo com a Resolução N 7 do CNE de 2018 qualquer 
atividade que envolva servidores, discentes e comunidade externa pode ser 
caracterizada como extensão. Os discentes deverão participar de forma ativa 
propondo soluções na dimensão transformadora da sociedade e resolvendo 
desafios da comunidade externa. 

 
Pergunta 5. Nos critérios de avaliação do projeto, como pode ser comprovado 
o vínculo do projeto com disciplinas ou cursos da UTFPR (itens 2 e 3)? 2) Um 
item que esteja ligado a uma disciplina, não está ligado também ao curso? Ou 
seja, ele não irá pontuar automaticamente em ambos os itens?  
Resposta 5. Para fins de comprovação, de acordo com o quadro 6 do Anexo I, 
o proponente deverá apresentar uma declaração do(a) coordenador(a) do curso 
atestando o vínculo da disciplina e/ou do curso de graduação com o projeto 
proposto. Para pontuar em ambos os itens será necessário a declaração 
assinada pelo coordenador. 
 
Pergunta 6. A grande maioria dos cursos (e campus inteiros) da UTFPR não 
possui disciplinas extensionistas. Como podem pontuar no item 4?  
Resposta 6. O edital PROREC 03/2021 não restringe a pontuação para 
disciplinas extensionistas já aprovadas pelos NDE´s e COGEP. Esse edital tem 
como objetivo fomentar novas disciplinas extensionistas. Para pontuar no item 4 
do quadro 6 do Anexo I, será necessário apenas uma proposta de uma nova 
disciplina extensionista, contendo detalhes como ementa e carga-horária, por 
exemplo. Para pontuar nesse item, não é necessário que esta disciplina esteja 
aprovada e/ou sendo ministrada. 
 

 
Pergunta 7. Houve uma mudança significativa nos critérios de avaliação deste 
edital, em relação ao último edital. Nesse sentido, acho que seria interessante 
que, em casos como esse, houvesse um prazo maior para que os servidores 
tivessem tempo de adaptar seus projetos aos novos critérios. Vejo que essa 
sugestão vale para diversos editais da UTFPR! Geralmente, são feitas 
mudanças significativas nos editais (mesmo que benéficas ao processo) sem 
aviso prévio e tempo hábil para adaptações nos projetos. Quando digo tempo 



hábil, me refiro a prazos mais longos (pelo menos 4-6 meses), pois imagino 
que podem ser necessárias novas parcerias, autorizações, reavaliações, 
busca por equipamentos etc, e isso leva tempo. 
Resposta 7. Afirmação pertinente e muita justa! Infelizmente o prazo para 
creditação da extensão é muito curto. Estamos começando agora a cumprir a 
Lei N° 10.172 do PNE 2001-2011 de 2001. Essa lei foi renovada e reforçada em 
2014 com a Lei N° 13.005 do PNE 2014-2024. A Resolução N 7 do CNE de 2018 
apenas estipulou o prazo de 19/12/2021 para que a lei fosse cumprida e todos 
os 109 PPC´s dos nossos cursos de graduação estivessem aprovados pelo 
COGEP. Felizmente, em dezembro de 2020, o prazo foi adiado para 19/12/2022.  
As novas gestões da PROREC e PROGRAD assumiram essa ação em 
andamento, em transição, e estamos envidando todos os esforços para que os 
processos não precisem mais ocorrer no afogadilho com prazos muito curtos. 
Realmente gostaríamos de ter tido mais tempo para discutir e envolver toda a 
comunidade nas discussões, porém os prazos exíguos não permitiram. Além 
disso, precisamos ter o resultado final publicado ainda em junho para 
garantirmos as bolsas da Fundação Araucária. Após o prazo de submissão das 
propostas, a PROREC lançará um formulário aberto à toda comunidade 
solicitando sugestões de melhorias para os próximos editais visando a 
creditação e fomento para programas de extensão. 
 

 
Pergunta 8. O Art. 2º da Resolução nº 69/2018 - COGEP considera extensão 
quando a comunidade envolvida é interna ou externa. Já o MEC entende que: 
Art. 7º São consideradas atividades de extensão as intervenções que 
envolvam diretamente as comunidades externa. A resolução da UTFPR não 
está em desacordo com as diretrizes de extensão do MEC? Por que um 
regulamento de extensão da UTFPR? Um regulamento abaixo da diretriz 
apenas engessa ainda mais a questão da extensão. Se já é algo que de 
alguma forma será avaliada pelo MEC, por que burocratizar ainda mais?  
Resposta 8. A PROREC e PROGRAD já estão revisando o artigo 2º da 
Resolução nº 69/2018 – COGEP para se adequar Resolução N 7 do CNE de 
2018 e em breve será atualizado. Porém sempre prevalece a regulamentação 
superior, no caso do CNE do MEC. Além disso estamos montando uma 
comissão com vários representantes da comunidade acadêmica para revisar e 
discutir todos nossos regulamentos e Instruções Normativas para adequá-las à 
legislação do MEC, e desta forma, e torná-las o menos restritivas possível, 
usando a Lei de Inovação de 2016. 
 
 

Pergunta 9. Do regulamento da UTFPR, Caracterizam-se como atividades 
curriculares de extensão aquelas atividades de extensão previstas no projeto 
pedagógico do curso. Então se surgir um projeto novo precisa alterar o PPC? 
Não faz sentido toda vez ter que alterar o PPC. Deixem que os colegiados 
cuidem da extensão nos cursos. Dêem autonomia para os colegiados de 
curso!  



Resposta 9: Excelente colocação! PROGRAD e PROREC estão trabalhando 
para adaptar e esclarecer as diretrizes que nortearão a creditação da extensão. 
Embora as normativas do MEC sejam um tanto restritivas, o objetivo é flexibilizar 
o máximo possível as atividades extensionistas como programas, projetos e 
disciplinas extensionistas dando a maior autonomia possível aos NDE´s, porém 
sem ferir a regulamentação do Conselho Nacional de Educação ou perder a 
rastreabilidade e registros, que são importantes para fins de avaliação do INEP 
e SINAES. 
 

Pergunta 10. Do art. 6o do regulamento da UTFPR: Uma disciplina 
extensionista se caracteriza por apresentar, obrigatoriamente, ao longo de seu 
desenvolvimento, atividades de extensão vinculadas a programas ou projetos 
de extensão, envolvendo todos os estudantes matriculados na mesma. Já vai 
estar no PPC. Ainda tem que vincular a um programa ou projeto? Não é dar 
mais trabalho para o professor da disciplina? Novamente entendo que não 
deva existir um regulamento da UTFPR. A Pró-reitoria de extensão e toda 
equipe (diretorias...) deveriam auxiliar o trabalho das coordenações e 
colegiados e não burocratizar e engessar ainda mais. Sugestão: Orientem, 
auxiliem, mas não regimentem, ainda mais considerando que nem todos os 
campi têm a mesma realidade. Deixem que os colegiados de curso tenham 
autonomia para definirem como abordarão a extensão no curso considerando 
as diretrizes do MEC. E estejam à disposição apenas para tiraram dúvidas e 
auxiliarem. 
Resposta 10: Estamos trabalhando para integrar o Sistema de 
Acompanhamento de Projetos (SAP) e o Sistema Acadêmico para que os 
responsáveis possam rapidamente vincular a participação de um aluno em 
projetos de extensão ao seu histórico escolar. Segundo o artigo 7° da Resolução 
N 7 do CNE de 2018, todas as atividades extensionistas precisam ser registradas 
e poderão ser avaliadas in loco pelo INEP e SINAES. A PROGRAD e PROREC 
estão trabalhando na formatação das plataformas institucionais para que esse 
vínculo seja feito rapidamente pelo Sistema Corporativo. 
 

 
Pergunta 11. Se o principal objetivo da extensão é o impacto social, como 
justificam o fato que no edital o impacto social do projeto passou de ter peso 
40 para ter peso 24? 
Resposta 11. O impacto social deve ser atingido com a participação ativa dos 
discentes para que estes sejam protagonistas da sua formação acadêmica. 
Possibilitando maior participação dos discentes como voluntários nos projetos 
de extensão, o impacto social será atingido mais facilmente pela sinergia dos 
esforços da relação docente/discente/comunidade externa. Além disso, a 
obrigatoriedade da implementação da creditação da extensão nos leva a buscar 
critérios focados na curricularização. Sendo assim o Edital foca na conexão entre 
projetos extensionistas, NDE´s e colegiados de cursos de graduação. 
 

 



Pergunta 12. Qual é a justificativa de permitir submeter apenas 2 projetos por 
coordenador? Quem têm mais de 2 projetos tem que "doar" um projeto para 
outro colega? 
Resposta 12: O Edital permite a submissão de dois projetos por coordenador 
para concorrer aos fomentos como bolsas para alunos e auxílio financeiro ao 
pesquisador. Porém não há limites para submissão e homologação de outros 
projetos via fluxo contínuo pelo Sistema de Acompanhamento de Projetos (SAP). 

 
Pergunta 13. No quadro de critérios de avaliação, qual é a justificativa de 
colocar praticamente o mesmo peso para o impacto social (24 pontos) e o item 
4 - Projeto ligado à disciplina extensionista com vista à creditação da extensão 
(20 pontos), se o verdadeiro objetivo da extensão é o impacto social? 
Resposta 13: as disciplinas extensionistas são atividades de extensão e 
consequentemente atingirão o impacto social esperado. Fomentando novas 
disciplinas extensionistas teremos maior participação dos discentes junto a 
comunidade externa, tendo os efeitos sinérgicos de maior impacto social ao 
mesmo tempo em que os alunos atuarão como protagonistas da sua própria 
formação acadêmica e auxiliando na solução de problemas reais da sociedade. 

 
Pergunta 14. Como vocês pretendem ajudar aos professores que querem 
propor disciplinas extensionistas? Este edital não contempla de forma alguma 
iniciativas de criação de disciplinas extensionistas. 
Resposta 14. O Edital fomenta a abertura de novas disciplinas extensionistas. 
Para pontuar no item 4 será necessário o proponente apresentar no projeto a 
proposta de criação de uma nova disciplina extensionista como ementa e carga-
horária. No relatório final do projeto o proponente deverá demonstrar o plano de 
ensino da disciplina extensionista e sua submissão ao NDE. 

 
Pergunta 15. Segundo a resolução 69/2018 do Cogep, parágrafo 3, IV, a 
participação em empresas juniores pode ser acreditada como extensão. 
Muitos alunos podem participar dessa experiência de empreendedorismo, 
responsabilidade, serviços à comunidade. Por que a UTFPR, ao preparar o 
regulamento dessas empresas juniores - EJ (comissão COEMP), está sendo 
tão displicente? Observe-se incoerências diversas na minuta proposta até o 
momento. - o projeto é da UTFPR, mas a mesma se omite de qualquer 
responsabilidade. - o professor orientador é largado às traças... Assume a real 
responsabilidade pelos serviços da EJ. - a empresa deve apresentar relatórios 
para a UTFPR, que não tem responsabilidade alguma, então por que o 
relatório? - a cada serviço a EJ deve obter aprovação do Departamento 
(forçando a EJ entrar no tempo da universidade - que não tem 
responsabilidade alguma pelo serviço). - se a EJ precisar e auxílio de algum 
professor da UTFPR, como será essa relação? Gratuita por parte do 
professor? A dúvida segue porque as EJ são responsabilidade dos 
departamentos, como seus professores, mas a UTFPR NÃO assume 
nenhuma responsabilidade.... 



Resposta 15: o regulamento das EJ´s está em fase de discussão por uma 
comissão multicampi e PROREC. Não será publicado o regulamento que havia 
sido feito anteriormente. A empresa júnior deve prestar contas via relatórios 
para à UTFPR porque mesmo sendo independente, tendo o seu CNPJ, ela 
usa a estrutura e recebe incentivo da Universidade, assim como é pertencente 
a um curso de graduação. 
E por fim, a EJ é soberana na contratação de professores se ela julgar 
necessário, e tudo isso será levado para comissão e será discutido para o 
novo regulamento. 
 
Pergunta 16. Como pode-se comprovar o Item 3 do quadro de avaliação: 
Número de cursos de graduação da UTFPR vinculados ao projeto, que podem 
ser atendidos para creditação da extensão? 
Resposta 16. De acordo com o item 3 do quadro 6 do anexo I “Para fins de 
comprovação o proponente deverá apresentar uma declaração do coordenador 
do curso atestando o vínculo dos cursos com o projeto proposto”. 

 
Pergunta 17. Se apenas 1 dos 6 objetivos do edital visa: "1.5 Apoiar projetos 
que possam ser vinculados à disciplinas extensionistas com vista na 
creditação da extensão", por que no quadro de pontuação 3 itens consideram 
pontuação relacionada com esse objetivo? os 3 itens contabilizam 44 
pontos/100 pontos. Os itens: 2) Número de disciplinas de graduação da 
UTFPR vinculadas ao projeto, que podem ser atendidas para creditação de 
extensão (Máximo de 12 pontos); 3) Número de cursos de graduação da 
UTFPR vinculados ao projeto, que podem ser atendidos para creditação da 
extensão (Máximo de 12 pontos), e 4) Projeto ligado à disciplina extensionista 
com vista à creditação da extensão (20 pontos).  
Resposta 17. Somente o item 4 está relacionado a disciplinas extensionistas. 
As disciplinas referidas no item 2 são as obrigatórias e/ou optativas teóricas e/ou 
práticas do currículo do curso. No item 3 fomenta-se a interdisciplinaridade para 
aproximar e conectar docentes e discentes de diferentes cursos nas dimensões 
transformadora da sociedade e na busca por soluções da comunidade em geral. 
 

 
Pergunta 18. É possível transformar qualquer projeto de extensão em 
Disciplina extensionista? se a resposta for positiva: como convencer o NDE 
para colocar todas essas disciplinas extras nos PPC´s dos cursos e aumentar 
a carga horária de forma considerável? 
Resposta 18: A intenção não é transformar projeto de extensão em disciplina 
extensionista. A disciplina extensionista pode fazer parte do projeto de 
extensão sem descaracterizá-lo. O ideal é que a carga horária do curso seja 
mantida. Os alunos poderão cumprir parte da carga horária em projetos de 
extensão e/ou disciplinas extensionistas de caráter obrigatória ou optativa. Por 
isso a importância de se discutir a creditação ao mesmo tempo que se ofereça 
soluções institucionais para nos NDE´s e colegiados para que possam se 
adaptar à nova legislação, 



A ideia principal é que a disciplina extensionista substitua uma disciplina 
convencional, colocando o protagonismo da disciplina na ação do aluno, 
premissa importante da extensão e de várias diretrizes curriculares 
recentemente editadas pelo Conselho Nacional de Educação. Vale ressaltar que 
a curricularização da extensão é premissa legal e de avaliação dos cursos, 
portanto o NDE não deve ser “convencido”, mas sim deve propor as soluções 
que melhor se adaptem a sua realidade. 
 
 

 
Pergunta 19. Nem todo projeto de extensão pode ser vinculado a uma 
disciplina, a ideia é que esses projetos que não podem ser vinculados à 
disciplina deixem de ser fomentados? 
Resposta 19: Todos os projetos de extensão podem ser classificados dentro de 
uma das áreas do conhecimento. A UTFPR tem hoje 109 cursos de graduação. 
O Edital não restringe a participação multicampi nas propostas que serão 
submetidas. Portanto há várias possibilidades de adaptação dos projetos para 
se conectar a diferentes disciplinas oferecendo aos mais de 30 mil alunos a 
oportunidade de participação voluntária e ativa em projetos de extensão. Quanto 
maior a participação discente, maior será o impacto social. 

 
 
Pergunta 20. Tendo em vista que a extensão na UTFPR pode ser alcançada 
a partir de programas, projetos, eventos e cursos, por que o edital está dando 
preferência apenas para a modalidade disciplinas? 
Resposta 20: Apenas o critério 4 contempla disciplinas extensionistas. É 
importante diferenciar disciplinas do item 2 (obrigatórias ou optativas, teóricas 
e/ou práticas) de disciplinas extensionistas (que tenham carga horária de 
extensão) do item 4. Os demais 6 critérios do quadro 1 contemplam outros 
aspectos das atividades extensionistas. 

  
Pergunta 21. A resolução nº 7 do CNE, em seu artigo 2, diz que a 
curricularização deve ser estabelecida nos PPC’s dos cursos. Sabendo que o 
processo ainda está em andamento na UTFPR e muitos cursos ainda não 
concretizaram seus PPC’s com a curricularização, como vocês estão 
prevendo isso? 
Resposta 21: Estamos discutindo semanalmente a creditação da extensão e 
fomentando projetos com auxílio financeiro ao pesquisador para material de 
consumo e bolsas para alunos auxiliarem na operacionalização dos projetos. O 
objetivo é conectar os(as) coordenadores(as) de projetos de extensão para 
oferecer uma solução aos NDE´s e colegiados. É um longo processo em que é 
necessário nos adaptarmos, e para isso precisamos de uma política institucional 
e da participação de toda comunidade acadêmica. 
 
 



Pergunta 22. Quantos cursos de graduação existem na UTFPR e quantos 
PPCs foram aprovados pelo COGEP até o presente momento?  
Resposta 22: São 109 cursos de graduação e de acordo com uma pesquisa 
realizada junto aos coordenadores de curso pela PROGRAD, das 100  respostas 
recebidas  apenas 9 cursos estão com seus PPC´s atualizados e cumprindo os 
10 % de creditação da extensão. 

 
Pergunta 23. Sou coordenador de curso e ainda estamos vendo a questão da 
curricularização da extensão, ou seja, não tem formalizado nenhum vínculo de 
projeto de extensão com disciplina. Mesmo sem a formalização, posso dar a 
declaração para os professores que solicitarem? 
Resposta 23: Sim, pode dar a declaração atestando que o projeto de extensão 
pode ser vinculado à uma ou mais disciplinas do curso. O objetivo é justamente 
oferecer a oportunidade para os discentes participarem voluntariamente dos 
projetos de extensão e consequentemente creditarem essa  atividade como 
extensionista. A PROGRAD e PROREC estão trabalhando para a integração do 
Sistema de Acompanhamento de Projetos (SAP) e Sistema Acadêmico para que 
esse vínculo seja feito facilmente pelas plataformas online da instituição. 
 
Pergunta 24. Considerando a obrigatoriedade da disponibilização de vagas 
para os alunos dos cursos cuja extensão foi curricularizada, gostaria de 
perguntar sobre a possibilidade de dotação orçamentária específica para 
projetos de extensão das respectivas coordenações. Pois dentro do curso o 
coordenador pode mediar conflitos, repartir orçamento e trabalhar para que 
mais projetos sejam viabilizados. O que seria inviável para um avaliador 
externo. 
Resposta 24: O(a) coordenador(a) do projeto de extensão terá autonomia para 
determinar o número de vagas e selecionar os alunos que participarão 
voluntariamente do projeto. A intenção é oferecer oportunidades para creditação 
de extensão, sem qualquer obrigatoriedade de inflar os projetos 
desnecessariamente, com a possibilidade de comprometer seus resultados. 
Com relação a dotação orçamentária achamos que a melhor estratégia seria o 
auxílio financeiro ao extensionista, porém podemos rever e discutir junto aos 
NDE´s e colegiados uma forma mais adequada. 
 
Pergunta 25. O que acontece quando um Projeto de Extensão ou Programa 
de Extensão está ligado ao Depto Acadêmico que não possui Curso de 
Graduação, como é o caso das humanidades? como podemos nos adequar a 
curricularização da extensão? 
Resposta 25: O vínculo do projeto de extensão pode ser com qualquer 
disciplina, obrigatória ou optativa, teórica e/ou prática, de qualquer curso de 
graduação da UTFPR, inclusive de outros câmpus.   
 
Pergunta 26. Uma mesma disciplina pode ser associada a 2 projetos de 
extensão no Edital 03/2021? 



Resposta 26. Sim. No edital não há limites de projetos vinculados à uma mesma 
disciplina.  
 
Pergunta 27. Projetos como SAE Baja, SAE Aerodesign podem ser 
considerados projetos de extensão? 
Resposta 27. Se houver a participação de docentes, discentes e comunidade 
externa, sim. 
 
Pergunta 28. Quando a proposta envolve escolas, público em geral, nessa 
realidade de pandemia, há problemas na aprovação da proposta? 
Resposta 28: Não há problemas desde que cumpra os requisitos para ser 
classificado como projeto de extensão. 
 
Pergunta 29. A solução de uma determinada problemática em uma dada 
comunidade não segue necessariamente o tempo de uma disciplina, devido a 
sua complexidade. Como vocês percebem estas questões? 
Resposta 29: A validade dos projetos de extensão independe do fomento 
financeiro deste edital. As propostas podem também ser submetidas ano a ano 
para receber recursos dos editais. Os projetos podem ter duração diferente das 
disciplinas extensionistas, que poderão ser ministradas de acordo com a 
necessidade do projeto, do curso, da demanda de alunos e também das 
necessidades originadas no diálogo com a sociedade. 


