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FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA- FCMPB
FACULDADE ANGLOAMERICANO DE JOÃO PESSOA -FAAJP
CONSELHO SUPERIOR – CONSUP
RESOLUÇÃO No 031/2016
Altera a Resolução Nº 14/2006 que aprova o
regulamento de Extensão da FCMPB e FAAJP,
criando e regulamentando a Assessoria de Pesquisa e
Extensão- APEx da Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba e da Faculdade Anglo-Americano de João
Pessoa, com funções de pesquisa e extensão.

O CONSELHO SUPERIOR – CONSUP da Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 10º do Regimento Interno;
Considerando ser as atividades de extensão universitária um processo educativo,
científico, cultural e tecnológico articulado de maneira indissociável e transformadora
entre a universidade e a sociedade;
Considerando que a relação entre ensino, pesquisa e extensão universitária enriquece o
processo pedagógico, favorecendo a socialização do saber acadêmico e estabelecendo
uma dinâmica que contribui para a participação da comunidade na vida universitária;
Considerando a necessidade de definir as atividades de extensão universitária, previstas
no Regimento da FCMPB e no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI;
Considerando a valorização das atividades de extensão universitária na avaliação de
docentes, alunos e funcionários;
Considerando que o desenvolvimento e a produção de conhecimento é de vital
importância para o avanço científico e tecnológico;
Considerando que a FCMPB e FAAJP, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional,
prevê ações de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão;

RESOLVE:
Art. 1.º - Aprovar o Regulamento da Assessoria de Pesquisa e Extensão- APEx da
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba e da Faculdade Anglo-Americano de João
Pessoa, com funções de pesquisa e extensão, na forma do Anexo I, desta Resolução;

Art. 2º - Esta resolução substitui a de Nº 14/2006, tornando-a inválida.
Art. 3º- A presente resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

João Pessoa, 04 de maio de 2016.
Othamar Batista Gama
Presidente do CONSUP

