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Carta de princípios do EMAUE 

 
1. O Escritório Modelo de Inovação e Tecnologia – EMAUE é um grupo de extensão universitária, 

de iniciativa dos estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 

Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis e Direito do UNISL, 

visando a complementação da formação acadêmica; a atuação prática de caráter social e a 

expansão do mercado de trabalho, através da conscientização e do reconhecimento destes 

profissionais por parte da população que vivem à margem cultural da sociedade, independente 

de fins lucrativos; 

2. O Escritório Modelo de Inovação e Tecnologia – EMAUE, atenderá às comunidades excluídas 

e organizadas, órgão públicos, ONG’s e instituições sem possibilidade econômica e/ou de acesso 

aos trabalhos desenvolvidos por profissionais das áreas dos cursos mencionados no item 1, bem 

como promoverá o desenvolvimento tecnológico e inovação; 

3. Os estudantes dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis e Direito do UNISL, independente 

do período em curso, são livres para se organizarem em Comissões de Projeto de forma 

voluntária, a fim de realizarem os trabalhos de extensão, sendo garantida a integração vertical 

entre os alunos de diferentes turmas, incentivando que estas comissões se organizem da forma 

que seja mais conveniente para a realização de seus trabalhos, sendo autônomas em relação à 

seleção de projetos e de orientadores, e não sendo remuneradas pelos beneficiários pela 

execução de seus trabalhos; 

4. Para a formação do EMAUE, os alunos se organizarão para a escolha, desenvolvimento e 

aplicação prática de projetos, envolvendo pesquisa, planejamento e administração. Sua filosofia 

de trabalho está fundamentada na motivação e capacitação dos futuros profissionais a 

trabalharem em grupo, vivenciando as atividades profissionais do mercado de trabalho. 

5. Antes do desenvolvimento do projeto, bem como durante essa etapa, devem ser 

desenvolvidas pesquisas, constantes avaliações e análises, com a orientação de um professor ou 

profissional da área específica. É importante observar que é intrínseco à ideologia do Escritório 

o fato de que as iniciativas e decisões devem partir dos alunos integrantes, ficando o orientador 

com o papel de consultor, propondo ideias ou sugestões, fazendo correções ou auxiliando na 

escolha dos melhores meios. Portanto, os alunos têm uma melhor oportunidade de adquirir 

conhecimentos, uma vez que possuem em suas mãos a responsabilidade na resolução das 

demandas. 

6. O EMAUE tem como proposta a atuação conjunta com a comunidade-alvo de cada projeto a 

ser desenvolvido. A comunidade local deve ser incentivada a participar, opinar e a escolher 

aquilo que mais se adequa à sua necessidade. Através da organização de eventos, conversas, 

entrevistas, reuniões com associações de moradores ou outros órgãos, dinâmicas de grupo e 

pesquisas de campo é feito tal incentivo. 

7. Um dos objetivos primários do escritório é a expansão do mercado de trabalho, disseminando 

a ideia que ao profissional não está ligado a condição financeira e sim a princípios que facilitem 

a realização de projetos com segurança, economia e tempo adequado. A área de atuação do 

escritório deve ser sempre uma que esteja sendo explorada aquém de seu potencial, além de 

propiciar o acesso aos profissionais das áreas dos cursos já especificados. Com isso, inverte-se a 

possível conjectura de que o escritório poderá proporcionar concorrência aos mesmos. O 

trabalho do Escritório não se restringe a um grupo fechado: além da comunidade, ele se estende 



   
 

   
 

aos alunos de outros cursos, garantindo a interdisciplinaridade, agregando a Arquitetura, 

Engenharias, Direito, Administração, Ciências Contábeis e os diversos cursos da área da saúde 

ofertados pelo UNISL. Isso se dá através de workshops, seminários, exposições e publicações. A 

abertura do grupo se faz possível associada a um processo de conscientização dos alunos dos 

mais diversos cursos, na UNSL ou em outras universidades, em relação à importância do trabalho 

social. 

8. Para possibilitar a execução do projeto, os alunos do EMAUE devem conseguir apoio e 

patrocínio, e uso de parcerias. Para isso, devem apresentá-lo a entidades, instituições, 

organizações e empresas que possam nele ter interesse. A obtenção de apoio, possibilitando a 

execução prática das atividades, é mais uma etapa que vem a reforçar a ideia básica do 

Escritório, a de complementação do ensino. É grande o aprendizado que se obtém ao se deparar 

com as situações práticas do exercício da profissão – aprendizado este que não se consegue 

academicamente. 

9. A recompensa intencionada pelos estudantes é acadêmica, cultural e social; deve ser mais 

uma vez ressaltado que não se visa fins lucrativos. O trabalho é realizado pelo prazer em 

aprender, ensinar e ajudar, prazer esse necessário para que se produza mais e melhor. O 

processo participativo de construção em equipe ajuda a proporcionar tal prazer, por garantir a 

coerência com os princípios de todo o grupo, além de respeitar a diversidade que nele existe, 

relacionada às questões pessoais e de expectativas. 

 

Missão e Visão do EMAUE 
 

Missão: “Ampliar a participação dos estudantes universitários e cidadãos, na transformação 

da realidade e do espaço em que vivemos, por meio de ações que venham a contribuir para a 

melhoria da situação social local, regional e nacional”.  

 

Visão: Exercer diversas formas de vivências práticas, extrapolando o ambiente da sala de aula 

na busca de ofertar propostas e projetos que visem interagir com a comunidade afirmando o 

compromisso com a realidade social, promovendo a ação executiva do Projeto de Extensão 

Universitária. 

 

 O Escritório Modelo de Inovação e Tecnologia - EMAUE/UNISL - se propõe a ser uma 

entidade estudantil que realizará a Extensão Universitária e deverá ser entendido como parte 

indissociável da pesquisa e do ensino de graduação. Agregado ao contexto curricular o Escritório 

Modelo EMAUE/UNISL, com supervisão indicada pelas Coordenações dos Cursos envolvidos em 

conjunto com os laboratórios de todos esses mesmos cursos: Laboratórios de Informática, 

Concreto Molhado, Solos/Materiais, Fenômenos, Instalações Elétricas, Estruturas, Conforto 

Ambiental e Luminotécnica, Laboratório de Informática, Maquetaria, Atelier de Projetos e NPJ, 

constituem à formação acadêmica articulada com as atividades de pesquisa e extensão e as 

áreas de conhecimento da graduação do curso. Os estudantes envolvidos deverão participar do 

processo e vivenciá-lo, sobretudo no contexto da reflexão que deverá surgir de teorias e práticas 

colocadas lado a lado na construção do conhecimento, estabelecendo a relação com 

professores-orientadores de forma horizontal, visando garantir o aproveitamento didático das 

atividades.  



   
 

   
 

A formatação de um “Modelo Prático” conduzirá ao trabalho coletivo e multidisciplinar 

na relação com a comunidade, fazendo com que se possa melhor perceber o papel de cidadãos 

em uma sociedade de conturbadas relações humanas, mergulhando na troca dos saberes entre 

os diversos profissionais envolvidos e a comunidade, fazendo com que esta, influenciada por 

ações, se mobilize, resultando com esta prática uma visão do trabalho profissional de todas as 

áreas envolvidas, de modo geral, pouco comprometido com a situação social e com as camadas 

excluídas de nossa sociedade, parcela esta da população que nem sequer acredita poder ter 

acesso ao trabalho de arquitetos, engenheiros, advogados, administradores, contadores ou 

educadores físicos, ou não saiba que é possível e necessário.  

O trabalho executivo do EMAUE/UNISL objetiva atuar em comunidades minimamente 

organizadas em associações (bairros e moradores), conselhos ou comissões de moradores e 

demais entidades representativas de populações, podendo concentrar esforços na realização de 

atividades que atinjam um pequeno número de pessoas quanto individuais.  

Dentro do contexto dos cursos procura ainda envolver-se com as dinâmicas sociais, 

responsáveis pela construção do espaço, exercendo como foco principal o olhar para a 

comunidade, que nesse contexto informal é aquela que produz o próprio espaço urbano que 

ocupa. O processo projetual deverá ser sempre estabelecido via diálogo entre todos atores 

envolvidos, objetivando o bem coletivo e sustentabilidade da comunidade, conduzindo-os na 

em direção à integração com o processo de construção coletiva, não concebendo a realização 

de propostas prontas e acabadas, interagindo com possibilidades de ações compartilhadas e 

flexíveis, onde a arquitetura é vivida enquanto processo. Além disso, o escritório surge com uma 

ideia diferenciada, focada no desenvolvimento tecnológico e inovação, oferecendo um espaço 

propício para o desenvolvimento de projetos diversos, estimulando a competição com a 

participação em concursos nacionais e internacionais de projetos. Desta forma, a proposta do 

EMAUE se baseia em não apenas de completar a educação universitária, mas identificar e apoiar 

potenciais ideias por meio de projetos que evidenciem o desenvolvimento tecnológico e 

inovação que possam transformar os espaços individuais, nas cidades e as vidas das pessoas, 

reafirmando o compromisso com a realidade social da comunidade onde o UniSL está inserido.  

 O EMAUE/UNISL deverá buscar compreender os anseios e necessidades da comunidade, 

bem como as relações entre os membros que a compõe, observar suas trocas com outras 

comunidades, entidades externas e com o poder público, regulando o foco das ações, sem 

permitir o clientelismo, evitando sempre os interesses partidários para com a comunidade, pois, 

no momento em que o trabalho não seja mais necessário, possa caminhar sozinha e 

independente. 

A implantação do EMAUE/UNISL se baseia em outros diversos escritórios de inovação e 

em incubadoras, sendo organizado da seguinte forma:  

 



   
 

   
 

 
 

O Escritório Modelo de Inovação e Tecnologia - EMAUE/UNISL - se colocará como um 

projeto sem fins lucrativos, visando a melhoria da educação e da formação profissional através 

da vivência social e da experiência teórica e prática se inserindo no contexto do Centro 

Universitário São Lucas – UNISL. Através dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis e 

Direito, o EMAUE/UNISL se colocará ainda como modelo colaborador em ações 

multidisciplinares intracursos, visando integrar o Centro Universitário como um todo, podendo 

ser um grande elo para soluções técnicas, práticas e aglutinadoras de ações sociais e 

comunitárias junto aos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis e Direito e outros que possam 

surgir, caracterizando o verdadeiro processo de integração para com o Centro. 

 As ações práticas objetivando o funcionamento inicialmente do EMAUE/UNISL tomou 

posse da área física de 62,72 m2 existente no Campus II, bem como assumiu os equipamentos 

requisitados como básicos e necessários para a boa prática de execução dos projetos.  

Neste ato, as coordenações dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis e Direito 

indicarão os professores supervisores, sendo 1 (um) professor de cada área específica, bem 

como abrirá processo seletivo anualmente, por meio de EDITAL, para seleção de extensão 

universitária que dará o apoio técnico de que se necessita. O EMAUE funcionará das 17:00h às 

20:00h, de segunda à sexta-feira, sujeito a ampliação e mudança de horário à depender da 

demanda. 

As propostas de projetos e convênios deverão ser estudadas em conjunto pelas 

coordenações dos cursos envolvidos, professores supervisores e estudantes, no sentido de 

adotarem as providências iniciais e prioridades, viabilizando assim a relação entre os envolvidos, 

o desejo coletivo e o espírito de grupo, impulsionando a realização dos trabalhos e o seu 

consequente funcionamento. Cabe lembrar que em qualquer trabalho de Extensão Universitária 

os professores dos cursos se colocam como um importante componente. Em conjunto com a 

coordenação, estes deverão estar sempre interagindo com ideias e propostas vinculadas ao 

contexto conceitual do EMAUE/UNISL, pois, se tornarão o elo com a universidade no propósito 

de viabilizarem a manutenção deste através de programas de bolsas de extensão, ajudas de 

custo para materiais e diversos outros insumos essenciais para manter o funcionamento do 

escritório modelo enquanto grupo de extensão. 



   
 

   
 

Os Professores Supervisores deverão exercer, junto à coordenação, o papel de viabilizar 

o comportamento físico e financeiro do EMAUE/UNISL, orientando os projetos e executando 

relatórios, sendo o responsável técnico legal por estes frente aos órgãos ligados à profissão, 

devendo sempre estar legalmente habilitado para emitir os Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no caso da Arquitetura e 

Engenharias respectivamente, e outros documentos que se façam necessário de acordo com a 

forma de registro de cada atividade profissional dos mais diversos cursos envolvidos, bem como, 

se possível, já ter experiência com comunidades informais ou organização política destas, 

agregando sensibilidade social e política, didática e conhecimento técnico.  

O EMAUE/UNISL ainda pode, se de interesse for agregar técnicos, profissionais, 

colaboradores ou coorientadores, desde que qualificados caracterizando-se como um trabalho 

em equipe, compartilhado de maneira horizontal e plural possibilitando a plena atuação de 

professores, estudantes, colaboradores e comunidades. O EMAUE/UNISL, como já citado, não 

tem fins lucrativos, porém serão admitidos convênios que venham contribuir com recursos 

específicos destinados à aquisição de móveis e utensílios, melhorias de equipamentos, 

acessórios e materiais de consumo, visto que parte destes necessita de atualização permanente, 

objetivando sempre a melhor qualidade dos serviços executados.  

Da execução dos projetos, é recomendado que: “para que tenha um melhor 

aproveitamento acadêmico, é importante que os próprios estudantes vão em busca de um 

projeto que lhes proporcione acúmulo de conhecimentos e experiências enquanto cidadãos e 

futuros profissionais”. No que se refere ao tempo de estudos e projetos, a execução destes se 

diferencia dos acadêmicos ou comerciais, por necessitarem de pesquisa e consultas, às vezes de 

apoio de outras áreas de conhecimento, condicionantes estes qualificadores, mas que podem 

influenciar no tempo de execução pela característica didático-pedagógica. No momento da 

execução dos projetos se coloca como condição básica a participação das associações de bairro, 

moradores e demais entidades representativas envolvidas com a questão, uma vez que quando 

da existência do contexto organizado, a participação direta ou indireta torna-se mais efetiva, 

garantindo a sustentabilidade de qualquer projeto ou intervenção seja política, social, 

habitacional ou patrimonial. O tempo de execução de um projeto comunitário é uma questão 

relativa, pois cada projeto ou comunidade apresenta uma característica peculiar inerente às 

suas necessidades.  

Quanto ao prazo para o início ou término das ações dirigidas a qualquer projeto, este deve 

objetivar a solução participativa e madura sendo este parâmetro o tempo correto para sua 

execução. As ações e forma de funcionamento e gestão do EMAUE/UNISL foram discutidas entre 

as coordenações dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Arquitetura e Urbanismo e um grupo inicial de estudantes, onde originou-se este documento, 

bem como o seu Regimento Interno e a partir de então foram envolvidos os cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Direito que iniciaram a participação ativa no EMAUE a partir 

de 2022, para realizações de grandiosas atividades interdisciplinar.  

O Estatuto e o Regimento do EMAUE/UNISL, servirão para estabelecer convênios e/ou 

parcerias com prefeituras, órgãos governamentais municipais, regionais e até federais, buscar 

financiamentos com instituições, Ongs e outras entidades nacionais e internacionais. Os citados 

Estatuto e Regimento Interno deverão ser um conjunto de diretrizes criadas pelas coordenações 

e estudantes, estabelecendo como funcionarão as ações do EMAUE/UNISL, colocando-se como 

facilitadores quando da criação destes, inclusive como se dará sua sustentabilidade política. Isto 



   
 

   
 

inclui como será o processo de rotação das pessoas envolvida, para que todos os alunos possam 

vivenciar esta prática ao longo de sua formação acadêmica. Considerando as características e 

peculiaridades dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis e Direito do UNSL este projeto se 

justifica principalmente para aqueles que se destacam nos procedimentos acadêmicos como 

interessados no conteúdo do aprendizado e demonstram habilidades e competências para tal, 

visando apoiar a Experiência Prática como Atividade de Extensão.  

Além disso, o EMAUE/UNISL também será um espaço para realizações de estágios 

obrigatórios dos cursos, uma vez que, receberá demandas profissionais das áreas envolvidas 

que serão tratadas internamente pelos acadêmicos atuantes no EMAUE e acompanhados pelos 

professores responsáveis pelos estágios de cada um dos cursos em questão. 

 

 


