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CAPÍTULO I  

DO CONCEITO, FINALIDADES E OBJETIVOS  

 

Art. 1º - O Núcleo de Responsabilidade Social (NRS) da Faculdade de Medicina 

de Itajubá (FMIT) é o Núcleo responsável por planejar, executar, mapear, 

supervisionar e avaliar ações que tenham como objetivo o desenvolvimento 

sustentável da comunidade na qual a FMIT se insere.  

Art. 2º - Compreende-se como Responsabilidade Social o compromisso 

assumido com o desenvolvimento de ações coletivas, que tenham como objetivo 

o desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida e a promoção social. 

 

Parágrafo Único - As ações desenvolvidas pelo Núcleo de 

Responsabilidade Social da FMIT se baseiam nos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) instituídos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

 

 Art. 3º - O NRS tem como objetivo principal promover, agregar e potencializar 

programas, projetos, cursos e eventos que promovam o desenvolvimento 

sustentável, a qualidade de vida e a promoção social, principalmente no que se 

refere aos temas: inclusão social, educação ambiental, respeito à diversidade e 

promoção da dignidade humana. 

 

Art. 4º - São objetivos específicos do NRS:  

I - Dar visibilidade para projetos de extensão e conectá-los, sempre que possível, 

cuja temática perpasse a responsabilidade social; 

II - Ampliar ações de voluntariado da IES; 

III - Possibilitar a interlocução entre desenvolvimento social e ensino através de 

palestras, rodas de conversa e mesas redondas temáticas; 

IV - Mapear pesquisas de iniciação científica e Trabalhos de Conclusão de Curso 

que versem sobre temas concernentes aos 17 ODS; 

V – Acompanhar ações gerenciais da IES cujo foco seja a diversidade, inclusão 

e educação ambiental; 
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VI - Estabelecer acordos de cooperação com grupos e instituições de nossa 

comunidade externa, visando ações conjuntas de responsabilidade social; 

VII – Ampliar a presença de discentes, colaboradores e professores em ações 

com foco na responsabilidade social; 

IV – Fortalecer a formação médica generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

com base nos princípios da ética, da responsabilidade social e do compromisso 

com a cidadania.  

 
 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 
 

Art. 5º - A equipe do NRS é composta por:  

I - Coordenação, ocupada por integrante do quadro docente da FMIT e indicada 

pela Coordenação Acadêmica. 

II - 2 Representantes Docentes, selecionados pela coordenação do núcleo; 

III - 2 Representantes Discentes Titulares (Selecionados pelo Coordenador do 

NRS); 

IV - 6 Alunos em Ação (selecionados por processo seletivo anual realizado via 

edital); 

V - 1 Representante do corpo técnico-administrativo; 

V - Secretária. 

 

1º§ - O Núcleo se reunirá ordinariamente, pelo menos uma vez por mês ou, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Coordenador.  

2º§ - O calendário de reuniões será divulgado no início de cada ano letivo através 

do site institucional da FMIT. 

 
 

CAPÍTULO III  

DAS ATRIBUIÇÕES  

 
Art. 6º - São atribuições do Coordenador do NRS: 

 

I. Coordenar, em parceria com o NEX, as Atividades de Extensão que estejam 

vinculadas a algum dos 17 ODS, de forma articulada ao ensino, pesquisa e 
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extensão, de modo a atender às condições de sua inserção no Projeto Político 

Pedagógico da instituição; 

II. Implementar a política editorial das Atividades de Extensão vinculadas aos 

ODS;  

III.  Acompanhar as Atividades de Extensão vinculadas aos ODS; 

IV. Divulgar as Atividades de Extensão vinculadas aos ODS; 

V. Analisar e deliberar as Atividades de Extensão vinculadas aos ODS; 

VI. Buscar inovações e parcerias que estejam associadas aos ODS; 

VII. Organizar e atualizar os documentos necessários do NRS; 

VIII. Realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

IX. Acompanhar o Plano de ação das atividades planejadas e implementadas 

durante o ano. 

 

Art. 7º - São atribuições dos Representantes Docentes: 
 
I. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do NRS; 

II. Traçar e propor ideias vinculadas a Responsabilidade Social; 

III.  Acompanhar e atualizar o plano de ação; 

IV. Colaborar na elaboração e execução de campanhas, eventos e projetos; 

V. Supervisionar as atividades dos alunos em ação; 

VI. Repassar o andamento dos projetos à Coordenadora e às Representantes 

Docentes. 

 

Art. 8º - São atribuições dos Representantes Discentes Titulares: 
 
I. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II. Acompanhar as parcerias estabelecidas pelos alunos em ação; 

III. Dividir as atividades com os Alunos em Ação; 

IV. Organizar o calendário de reuniões, e disponibilidade dos alunos para 

atuação no Núcleo e nas Ações; 

V. Elaborar sob a supervisão dos docentes as atas das reuniões; 

VI. Para a aquisição de certificação o corpo discente deverá permanecer por no 

mínimo dois anos. 

 

Art. 9º - São atribuições dos Alunos em Ação: 
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I. Organizar, categorizar, contabilizar e direcionar todas as doações recebidas; 

II. Acompanhar e executar as ações, incluindo cronograma, local de execução e 

modo de execução das atividades; 

III. Realizar ou estabelecer parcerias para o marketing das ações, definindo 

público alvo, locais e veículos para divulgação das artes, idealização da arte em 

conjunto com a equipe de marketing da FMIT e execução da divulgação durante 

toda a atividade; 

IV. Atuar como suporte para eventuais demandas oriundas de projetos, 

eventos e outras ações realizadas pelo NRS.  

V. Colaborar na organização de eventos que tem envolvida, a Responsabilidade 

Social; 

VI. Responsabilizar pelas listas de presença nos eventos, para contabilização 

dos participantes e certificação; 

VII. Para a aquisição de certificação, os Alunos em Ação deverão: permanecer 

por, no mínimo, um ano letivo; cumprir com qualidade as tarefas e a carga horária 

designada. 

 
Art. 10º - São atribuições da Secretária: 
 
I.  Conferir as documentações impressas e inseridas nas pastas; 

II. Contatar as instituições que receberam as doações, projetos, ação ou 

qualquer atividade desenvolvida pelo Núcleo de Responsabilidade Social; 

III. Deixar os documentos prontos para as assinaturas dos membros, quando 

necessário, em formato físico ou on-line; 

IV. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

V. Receber os relatórios dos projetos e ações que tem vínculo com a 

Responsabilidade Social; 

VI. Solicitar atualização da página do site do NRS; 

VII. Designar a lista de atuação dos alunos em ação para comprovação da carga 

horária atuante como voluntários.  
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 11º - Os casos omissos desse regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação do Núcleo de Responsabilidade Social (NRS) da FMIT, sempre 

em consonância com o Regimento da FMIT. 

 

Art. 12º - Este Regulamento é realizado nos termos do Regimento da FMIT. 

 

Art. 13° - Em caso de necessidade de reformulação deste regulamento, as 

mudanças precisarão ser aprovadas pelo Conselho Superior da Faculdade de 

Medicina de Itajubá (CONSUP). 

 

Itajubá (MG), 16 de Agosto de 2022. 

 

 

 


