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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
RESOLUÇÃO Nº 24/2016 

 
Dispõe sobre a aprovação do Regulamento do 
Laboratório Sorge Lebens da Universidade de 
Cruz Alta, 
 ============================ 
O Conselho Universitário, em reunião 
realizada no dia 31 de agosto de 2016, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto da Universidade de Cruz Alta e pelo 
seu Regimento Interno, 

 
RESOLVE: 

 
Artigo 1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão 
em Humanidades Sorge Lebens – O Conhecimento Implicado à Dimensão do 
Cuidado para com a Vida – da Universidade de Cruz Alta. 
 
Artigo 2º. A presente Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
  

Cruz Alta, aos trinta e um dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e dezesseis. 

 
 
 
 

Profª Drª Patrícia Dall’Agnol Bianchi 
Presidente Conselho Universitário 

 
 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 31 de agosto de 2016. 
===================== 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral 
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

Regulamento do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Humanidades Sorge Lebens, o Conhecimento Implicado à Dimensão do 

Cuidado para com a Vida 
 

Título I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º. Este Regulamento tem a finalidade de estabelecer os princípios e identificar 
os objetivos do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Humanidades Sorge 
Lebens, o Conhecimento Implicado à Dimensão do Cuidado para com a Vida da 
Universidade de Cruz Alta. 
 

Título II 
Do Laboratório 

 
Capítulo I 

Dos Princípios 
 
Art. 2º. O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Humanidades Sorge 
Lebens da UNICRUZ o Conhecimento Implicado à Dimensão do Cuidado para com a 
Vida, organizará suas atividades, seus procedimentos e atuações considerando os 
seguintes princípios: 
 
I – Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
II – Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 
III – Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade. 
IV – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 
a arte e o saber. 
V – Garantia da excelência do ensino. 
VI – Estímulo à autonomia criativa dos acadêmicos. 
VII – Articulações entre pesquisas direcionadas à ciência e à tecnologia. 
VIII – Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania. 
IX – Discussões sobre o desenvolvimento regional e suas demandas. 
X – Vivências democráticas e socialização de suas conquistas e avanços. 
XI – Defesa dos direitos humanos, da diversidade, da paz, da cidadania e da 
preservação do meio ambiente. 
XII – Defesa incontestável de mecanismos que garantam a dignidade humana. 
XIII – Zelo por uma educação que fortaleça os aspectos da ética, reforçando a 
necessidade do exercício da racionalidade e da ponderação humana e o 
comprometimento com um mundo da vida compartilhado. 
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Capítulo II 

Dos Objetivos 
 
Art. 3º. São objetivos do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Humanidades Sorge Lebens, Conhecimento Implicado à Dimensão do Cuidado para 
com a Vida: 
 
I – Produzir e sistematizar conhecimentos na área específica de humanidades, e 
áreas afins. 
II – Estimular a reflexão crítica e a criatividade da comunidade acadêmica. 
III – Aproximar os conhecimentos teóricos dos conhecimentos gerais e do exercício 
da cidadania. 
IV – Propiciar a criação e a aplicação de ações para a comunidade interna e externa 
da UNICRUZ. 
V – Promover a reflexão, em todos os cursos de graduação da UNICRUZ, quanto ao 
saber técnico-científico responsável e associado a um modo de ser ético para 
consigo, para com o outro e para com o mundo. 
VI – Propor reflexões acerca do que envolve a vida coletiva e suas discussões no 
que se refere à justiça, à ética, à linguagem, à estética, à lógica, à dignidade, à 
liberdade, à felicidade, à democracia, à república, ao capital, à existência, à política 
e à ciência. 
VII – Propor práticas interdisciplinares e transversais nas diferentes disciplinas de 
cursos de graduação da UNICRUZ.  
VIII – Organizar momentos de reflexões, análises, debates, rodas de conversa e 
intervenções junto à comunidade, com base em textos filosóficos, sociológicos, 
históricos e antropológicos, visando o cuidado para com a vida na dimensão da 
tolerância, do respeito e no exercício de uma existência comprometida com o 
coletivo. 
IX – Oportunizar conteúdos de formação geral nas diferentes disciplinas da 
graduação a partir de ações. 
X – Preservar e difundir os valores da autocompreensão, da alteridade, da 
equidade, da igualdade, da liberdade, da democracia e da eticidade. 
XI – Proporcionar vivências acadêmicas buscando experiências significativas no que 
concerne ao intelecto e, principalmente, o modo de ser do cuidado para com a vida 
individual e coletiva, na forma de ensino, pesquisa e extensão. 
XII – Estimular os acadêmicos ao protagonismo da aprendizagem. 
XIII – Desenvolver metodologias interativas de ensino pautadas no método de 
resolução de problemas.    
 

Título III 
Da Organização 

 
Capítulo I 

Da Estrutura 
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Art. 4º. O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Humanidades Sorge 
Lebens, o Conhecimento Implicado à Dimensão do Cuidado para com a Vida está 
atrelado à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de Cruz Alta por meio do 
Centro de Ciências Humanas e Sociais.  
 
Art. 5º. O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Humanidades Sorge 
Lebens, o Conhecimento Implicado à Dimensão do Cuidado para com a Vida, terá, 
como sede, o Campus Universitário da Universidade de Cruz Alta. 
 
Art.6º. O laboratório organizar-se-á da seguinte forma: 
 
I – Professores da Universidade de Cruz Alta. 
II – Acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade de Cruz Alta. 
III – Acadêmicos dos cursos de pós-graduação da Universidade de Cruz Alta. 
IV – Colaboradores da Universidade de Cruz Alta. 
V – Comunidade externa.  
 
Parágrafo único. Dentre os professores participantes, será designado um(a) 
coordenador(a) e um(a) vice-coordenador(a). 
 

Capítulo II 
Da Coordenação 

 
Art. 7º. O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Humanidades Sorge 
Lebens, o Conhecimento Implicado à Dimensão do Cuidado para com a Vida é 
conduzido por um(a) coordenador(a) designado(a) pela Pró-Reitoria de Graduação, 
cuja responsabilidade é desenvolver atividades junto à comunidade interna e 
externa da Universidade de Cruz Alta. 
 
Art. 8º. São atribuições do(a) coordenador(a) e do(a) vice-coordenador(a): 
 
I – Coordenar o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Humanidades Sorge 
Lebens, o Conhecimento Implicado à Dimensão do Cuidado para com a Vida. 
II – Promover as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
III – Envolver os diferentes cursos de graduação nas ações do Laboratório.   
IV – Responsabilizar-se pela divulgação das ações do Laboratório na comunidade 
interna e externa da Universidade de Cruz Alta. 
V – Organizar o relatório anual das ações realizadas pelo Laboratório. 
 
Art.9º. A vice-coordenação auxiliará a coordenação em todas as suas ações. 
 

Capítulo III 
Das Ações 
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Art. 10. O Laboratório desenvolverá suas ações a partir de três dimensões: Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
 
Art. 11. São ações da dimensão do Ensino: 
 
I. Planejamento interdisciplinar semestral de forma articulada com os cursos de 
graduação da Universidade de Cruz Alta. 
II. Encontros mensais entre os docentes envolvidos com o objetivo de articular e 
planejar atividades. 
III. Organização de grupos interdisciplinares em humanidades, com a criação de 
eixos temáticos específicos de acordo com a realidade constatada. 
IV. Disponibilização de textos para formação teórica dos eixos temáticos. 
V. Disponibilização dos materiais em ambiente virtual de aprendizagem da 
Universidade de Cruz Alta. 
VI. Discussões sobre problemáticas que percorrem os eixos temáticos. 
VII. Trabalho com metodologia de resolução de problemas. 
VIII. Criação e execução de projetos de ensino articulados à pesquisa e à extensão. 
IX. Reflexões acerca do que concerne o exercício da cidadania. 
X. Organização de conferências temáticas semestrais com o intuito de colaborar com 
o desenvolvimento dos projetos. 
 
Art. 12. São ações das dimensões da Pesquisa e da Extensão: 
 
I. Criação de projetos de pesquisa e extensão sobre os eixos temáticos. 
II. Socialização dos projetos com a comunidade interna e externa. 
III. Criação de materiais pedagógicos utilizando mídias digitais. 
IV. Cadastro dos projetos junto ao Gabinete de Projetos (GAP) da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 
V. Articulação com os grupos de pesquisa, os grupos de estudos, outros projetos e 
com as mostras científicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) dos cursos 
de graduação da Universidade de Cruz Alta. 
VI. Acompanhamento da execução e aplicação de projetos de pesquisa e extensão. 
VII. Captação de recursos externos para projetos de pesquisa e extensão. 
VIII. Parcerias com órgãos públicos, empresas e fundações. 
IX. Oferta de formação sobre extensão. 
X. Relatos de experiência das aplicações de pesquisa e de extensão por eixo 
temático. 
 

Capítulo IV 
Dos Requisitos para Participação 

 
Seção I 

Dos Professores 
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Art. 13. São requisitos para participação dos professores: 
 
I – Ser professor integrante do Plano de Carreira da Universidade de Cruz Alta 
contratado em regime de trabalho de tempo parcial ou integral. 
II – Ser pesquisador com produção científica e/ou artística/cultural regulares.  
 

Seção II 
Dos Acadêmicos 

 
Art. 14. São requisitos para participação dos acadêmicos:  
 
I – Estar regularmente matriculado nos cursos da graduação e da pós-graduação da 
Universidade de Cruz Alta. 
II – Ter disponibilidade para dedicação às atividades referentes ao Laboratório.  
IV – Participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão do Laboratório. 
V – Efetuar o preenchimento da Ficha de Integrante, com o fornecimento de todos 
os dados solicitados, a ser validada pela Coordenação do Laboratório. 
VI – Comparecer e participar de forma ativa de todos os encontros e atividades 
desenvolvidas pelo Laboratório em, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento). 
 

Seção III 
Dos Colaboradores 

 
Art. 15. São requisitos para participação dos colaboradores: 
 
I – Ser colaborador efetivo da Universidade de Cruz Alta. 
II – Ter disponibilidade, fora de seu horário de trabalho, para participar 
voluntariamente das atividades do Laboratório. 
 

Capítulo V 
Da Participação Externa 

 
Art. 16. São considerados participantes externos todos aqueles membros que não 
possuem vínculo como docentes ou discentes da Universidade de Cruz Alta. 
 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais 

 
Art. 17. As atividades desenvolvidas pelo Laboratório complementam os conteúdos 
das disciplinas em humanidades, mas não as substituem. 
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Art. 18. As atividades desenvolvidas pelo laboratório de forma presencial ou à 
distância, incluindo redes sociais, deverão ser realizadas nos horários e expedientes 
regulares de funcionamento da universidade. 
 
Art. 19. Os casos omissos serão resolvidas pelo(a) coordenador(a) do Laboratório 
juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação e, em grau de recurso, pelo Conselho 
Universitário. 
 
Art. 20. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Universitário, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Cruz Alta, aos trinta e um dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e dezesseis. 

 
 
 
 

Profª Drª Patrícia Dall’Agnol Bianchi 
Presidente Conselho Universitário 

 
 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 31 de agosto de 2016. 
===================== 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral 
 


