
Conectando recursos das 
universidades às necessidades 
dos governos e comunidades 
locais para melhorar a 
qualidade de vida de todos.
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• Mais capacidade e diversidade de 

diálogo

• A ligação entre a comunidade e 

os estudantes, cujas ideias são 

melhor acolhidas pelos moradores 

locais

• O aumento dos esforços de divul-

gação à comunidade com a ajuda 

de centenas de estudantes

• A catalisação de projetos que 

podem estar paralisados pela falta 

de recursos, vontade política ou 

capacitação técnica 

• Um modelo eficiente e acessível 

para a interação com a 

comunidade

• Laços fortes para atender a comu-

nidade no que ela de fato precisa

• Experiências reais para os estu-

dantes sem criar mais trabalho ad-

ministrativo para os professores

• Apoio para os professores sem 

modificar seu programa de ensino

Ao implementar o Modelo EPIC, as comunidades 
aproveitam a abundância de capital humano das 
universidades para mitigar os problemas mais 
urgentes da sua comunidade, alcançando:

Ao implementar o Modelo EPIC, as universidades 
lidam com problemas reais e adquirem experiência 
proporcionando ideias úteis às comunidades de 
sua área de influência, para obter:

• A geração de material útil para 

futuros pedidos de subvenções ou 

fundos

• Nova força para a comunidade, 

melhorando o clima de trabalho 

para todos

• Um ponto focal de contato com a 

universidade para todos os futuros 

projetos

• O aumento do acesso das novas 

gerações ao mercado de trabalho 

e a oportunidade de treiná-las para 

as demandas atuais e futuras ne-

cessidades da comunidade

• Uma plataforma para futuras 

pesquisas e divulgação entre o setor 

público e pesquisadores universi-

tários

• A geração de parcerias entre diver-

sos atores da comunidade

• A construção de relações internas 

entre departamentos por meio de 

projetos multi- e interdisciplinares

• Mais visibilidade para a 

universidade



A Rede EPIC (Parcerias Educacionais para a Inovação em Comunidades) 

conecta o capital humano das universidades às necessidades dos 

governos e comunidades locais para melhorar a qualidade de vida e o 

bem-estar social de todos os envolvidos. O EPIC-N é uma associação de 

instituições sem fins lucrativos que adotam o Modelo EPIC (vencedor de 

vários prêmios) para parcerias universidade-comunidade. O modelo é 

radicalmente simples: funciona através das estruturas administrativas 

das universidades e comunidades, para alcançar a melhor realização 

dos objetivos previstos. O modelo associa os recursos mais importantes 

do mundo acadêmico — professores, estudantes, laboratórios, 

bibliotecas e programas de ensino, pesquisa e extensão já existentes — e 

os interrelaciona de forma criativa para tratar dos maiores desafios das 

comunidades. 

A respeito de 
EPIC

Os resultados aparecem de forma rápida e 

com efeito transformador: Soluções que nem 

sequer seriam levadas em consideração pelas 

estruturas tradicionais, respeito da sociedade 

pelas universidades e um aprendizado efetivo 

para os estudantes, além de mudanças 

significativas sentidas em toda a comunidade. 

Ao adotar o modelo EPIC, universidades ao 

redor do mundo têm uma participação ativa 

na promoção de mudanças verdadeiras 

nas comunidades, levando a boas práticas, 

tornando a vida mais gratificante e 

sustentável para as gerações vindouras.

EPIC-N programs build the workforce and prepare engaged citizens.

Today’s students seek meaningful opportunities to apply learning to real-world problems 

and prepare for future careers. However, public and private sector employers have  

eliminated most internships and related training programs in 2020, limiting opportunities 

to develop civic-minded students and hampering workforce development. EPIC-N programs 

prepare a new generation of students for jobs in the public sector in both small and large 

communities—at a time when many public sector employees are approaching retirement.

EPIC-N programs adapt to meet changing needs.

The economic crisis brought on by COVID-19 is already being felt by cities, with employee 

furloughs and job losses mounting while projected tax revenues are falling. The role  

and function of government will nonetheless need to continue in the pandemic response  

and recovery, but will be challenged to do so on a significantly reduced budget. Now is  

as critical a time as ever for universities to come forward in partnership. EPIC-N programs 

can be a cost-effective means to keep the important work of government moving forward  

in both rural and urban communities.

EPIC-N programs create value through collaboration.

The EPIC model leverages existing university resources—faculty expertise and hours  

of student time devoted to class projects—to address community priorities. While funding 

models vary by program, universities, municipalities, and philanthropic partners have  

invested in the model, demonstrating buy-in and a recognition of the value that higher  

education can offer to community projects. During times of austerity and economic  

upheaval, EPIC-N programs are strategically positioned to maximize the impact of every 

dollar invested.

 “This program is an incredible example of what  
higher education can do for our community. Not  
only does this give students a unique hands-on  
learning opportunity, it provides the city with the  
opportunity to complete valuable projects that  
we would not have been able to do otherwise.”

 — Largo Wales, Deputy Mayor, Auburn, Washington



info@epicn.org
epicn.org

Entre em contato conosco

PO Box 44069
Madison, WI 53744-4069

Programas EPIC 
em todo o mundo

Atualmente, existem mais 

de 70 programas ativos 

nos EUA e no exterior. 

Para apoiar e ampliar a 

rede, a EPIC-N organiza 

conferências regionais ao 

redor do mundo com a ajuda 

de organizações e líderes 

com objetivos em comum. 

Mesmo localizados em 

diferentes partes do mundo, 

os membros se conectam 

uns com os outros de modo 

significativo por meio dos 

programas e eventos EPIC-N. 

Nossos programas melhoram 

a qualidade de vida de 

todos os participantes, 

universidades e comunidades 

envolvidas, seja do ponto de 

vista econômico, social ou 

ambiental. 

 

Para saber mais, visite o  

nosso site.



O que representa a parceria 

EPIC-N para as Universidades?

História de Parcerias Comunitárias
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Afiliado 

 

Desconto de Conferência 

Acceso a ambientes de aprendizado 

Assistência 1 a 1 

Conexões com outros afiliados 

Listserv e Webinarios 

Licença de Qualtrics 

Apoio de Optimização e Avaliação 

Prestígio Global e Marketing 

Oportunidade de Fundos

EPIC-N tem muitas vantagens para as universidades e comunidades de entorno. 

Universidades em contextos diferentes estão trabalhando juntas com EPIC-N na 

consecução dos seus objetivos.

EPIC-N fornece o seguinte para o seus afiliados, a fim de incrementar o número, 

qualidade, rendimento, influência e abrangência dos programas EPIC em nível global.

“EPIC’N é o modelo de mais fácil adoção e eficiência que eu 
já vi para assegurar uma contribuição de importância real 
e perceptível por parte do corpo docente e estudantes para 
suas comunidades, ao mesmo tempo que reforça a experiên-
cia de aprendizado dos estudantes.”

— David Ward, ex Presidente da American Council on Education e 

(duas vezes) Reitor da Universidade de Wisconsin

Livre Acesso 

 

Start-up Toolkit

Boletim Informativo EPIC-N

Conferência anual 

(despesas irão depender de  

viagens e taxa de cadastro  

para conferências)

Gratuito                 Entre em contato conosco
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1. Respeita as estruturas administrativas/ responsabilidades individuais e 
incentivos existentes de todos os atores

2. É uma autêntica parceria com governos locais (ou organizações 
comunitárias)

3. Intencionalmente visa melhorar a qualidade de vida

4. Consiste em projetos comunitariamente identificados, dirigidos e 
avaliados em termos da sua contribuição à comunidade

5. Multidisciplinar, com grande diversidade de disciplinas, níveis de 
estudantes e horas de formação

Ao aderir à EPIC-N, os programas concordam em fomentar a missão EPIC-N:

1. Implementando seu programa com os 5 elementos do Modelo 
EPIC

2. Dando visibilidade à filiação à EPIC-N em todas as publicações 
do programa

3. Mantendo atualizadas a filiação e avaliação do programa

4. Fazendo uma atualização anual com a equipe EPIC-N

5. Respondendo de forma oportuna aos requerimentos ou sug-
estões da EPIC-N ou de outros membros

info@epicn.org
epicn.org

Entre em contato conosco

PO Box 44069
Madison, WI 53744-4069


