
Carimbo de data/hora Endereço de e-mail Nome e sigla da Instituição Nomenclatura e sigla da Pró-reitoriaNome completo do/a dirigente da pró-reitoriaNomenclatura da função Sua instituição desenvolve atividade(s) de extensão relacionada(s) à pandemia?Quantas ações em contexto de pandemia estão sendo realizadas em sua instituição, em cada uma das áreas temáticas da Extensão?Quais  atividades abaixo, vinculadas a programas, projetos ou cursos de extensão, sua instituição realizou nesse período?A instituição elaborou resolução, instrução ou documento de orientação para este período?Se sim, insira o(s) link(s) da(s) normativa(s)Há regulamentação própria para o trabalho remoto na extensão?Se sim, insira o(s) link(s) da(s) regulamentação(ões):Como se dá o acompanhamento e avaliação das ações de extensão?Qual a metodologia de trabalho mais frequente adotada pelos docentes e técnicos?Redes Sociais Há plataforma(s) de suporte a webconferências própria(s) da instituição?Se sim, qual? Plataformas de suporte a webconferências gratuitas utilizadasTV Se sim, qual(is)? Rádio Se sim, qual(is)? Outros ambientes ou ferramentas a mencionarQual é a atual situação da inserção da Extensão nos currículos dos cursos de graduação da Instituição da qual você representa?Assinale em que fase a sua instituição se encontra atualmentePor favor, informe abaixo o(s) link(s) para acessar resolução(ões) aprovada(s), referente(s) à creditação da extensão em sua instituição:Assinale em que fase a sua instituição se encontra atualmentePor que o tema ainda não foi debatido na instituição?Por favor, informe abaixo o(s) link(s) para acessar resolução(ões) aprovada(s), referente(s) à creditação da extensão em sua instituição:REGIÃO NATUREZA DA INSTITUIÇÃO
07/08/2020 09:45:55 fabricio.corradini@uftm.edu.brUniversidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM Pró-reitoria de Extensão Universitária - PROEXTFabrício Anibal Corradini Pró-reitor de Extensão UniversitáriaSim Saúde: 30 trabalhos

Comunicação: 05 trabalhos
Cultura: 30
Direitos humanos e justiça: 01
Educação: 06
Tecnologia e produção: 03

Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim Não Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Webinar; whatsappSim Dispomos dos Serviços de Mídia em Extensão e CulturaGoogle Meet, RNP Sim TV ONDA: https://www.youtube.com/channel/UCPkVigUZQyAYoZxy_NdoeIASIM Rádio nas Nuvens: https://www.youtube.com/channel/UCSmDQOaHTChzvlzyiDivB7QRedes sociais da instituição e o próprio portal institucionalEm discussão (minuta de normativa em construção)Debates finalizados, com encaminhamento de proposta final para conselho(s) superior(es). SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
03/08/2020 18:43:08 cex.proece@ufms.br UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SULPROECE - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e EsporteMARCELO FERNANDES PEREIRAPró-Reitor de Extensão, Cultura e EsporteSim 5 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim https://www.ufms.br/reitoria-da-ufms-cria-comite-emergencial-para-covid-19/Sim https://www.ufms.br/coe-ufms-aprova-criacao-de-grupo-de-trabalho-de-pessoal-e-ensino/Uso de sistema Aulas virtuais YouTube Não Google Meet Não SIM Rádio Educativa UFMS 99.9 Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
30/08/2020 22:28:00 laizepa@gmail.com Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias - PRORECDouglas Paulo Bertrand RenauxPró-Reitor de Pró-Reitoria de Relações Empresariais e ComunitáriasSim

As ações estão disponíveis no link        https://acao.utfpr.edu.br/

Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1518924&id_orgao_publicacao=0Não O acompanhamento é realizado pelos Deptos. de Extensão nos 13 CâmpusMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, TwitterNão Microsoft Teams, Google Meet, Team link, Hangouts, RNP, JitsiNão NÂO Moodle Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://portal.utfpr.edu.br/documentos/graduacao-e-educacao-profissional/prograd/legislacao/cursos-de-graduacao/reso-69-18-regulamento-atividades-de-extensao.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoSUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
30/07/2020 14:56:11 fernando.roberto@uece.brUniversidade Estadual do Ceará - UECE Pró-reitoria de Extensão - PROEXFernando Roberto Ferreira SilvaPró-reitor de Extensão Sim Não é possível definir. Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim http://www.uece.br/noticias/uece-institui-regime-especial-de-trabalho-como-forma-de-enfrentamento-ao-covid-19/Não Planilhas, Formulários eletrônicosAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Google meetNão Google Meet, Hangouts, ZoomNão SIM WebRádio Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://www.uece.br/wp-content/uploads/2019/12/RES-4476-CEPE.pdfProjetos pedagógicos dos cursos reformulados e oferecimento de unidades curriculares da Extensão em alguns cursos de graduaçãoNORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
29/07/2020 12:06:26 proex@ifc.edu.br Instituto Federal Catarinense - IFC Pró-reitoria de Extensão - PROEXFernando José Taques Pró-reitor de Extensão. Sim 15 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim https://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2020/05/Plano-de-conting%c3%aancia-Institucional-IFC-Consulta-P%c3%bablica-1.pdfSim https://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Memorando-Eletr%c3%b4nico-SIPAC.pdfUso de sistema Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, TwitterSim Webconf - RNP Google Meet, RNP, Zoom Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. SUL INSTITUTOS FEDERAIS
15/09/2020 12:15:07 geisa.boaventura@ifgoiano.edu.brINSTITUTO FEDERAL GOIANO - IF GOIANO PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -PROEXGEÍSA D'AVILA RIBEIRO BOAVENTURAPRÓ-REITORA DE EXTENSÃOSim Multidisciplinar 10, Cultura 02, Direitos Humanos 04, Educação 03, Saúde 03, Tecnologia e Produção 15, Meio Ambiente 03 e Trabalho 18.

Totalizando: 58 ações em contexto de pandemia
Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim Resolução Nº 21 do Conselho Superior do IF Goiano

https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_21_2020_-_Referenda_oferta_atividades_n%C3%A3o_presenciais_e_lF8SfEv.pdf

Sim C:\Users\47578\Desktop\PROEX\Portaria nÂº 1000-2020 EstÃ¡gios.pdfUso de sistema, Planilhas, Google-FormsMetodologias ativas, Aulas virtuaisYouTube, WhatsApp Não Google Meet, Hangouts Sim Record e Anhanguera SIM CBN - Bandeirantes - Brasil CentralAva Moodle Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.ifgoiano.edu.br%2Fhome%2Findex.php%2Fcurricularizacao.htmlProjetos pedagógicos pilotos de alguns cursos de graduação em fase de implantaçãoCENTRO-OESTE INSTITUTOS FEDERAIS
22/08/2020 11:33:46 peracg100@gmail.com UEPB - Universidade Estadual da Paraíba PROEX - Pró-reitoria de Extensão José Pereira da Silva Pró-reitor de extensão Sim 30 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim www.uepb.edu.br Não Planilhas Metodologias ativas, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, YouTube Sim Gsuiti Google Meet, Zoom Sim Tv uepb na web SIM CBN Campina Grande Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
10/08/2020 13:54:08 proec@unemat.br Universidade do Estado de Mato Grosso Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROECLeonarda Grillo Neves Pró-reitora de Extensão e CulturaSim 34 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim Sim Planilhas Aulas virtuais Instagram, Facebook, YouTubeNão Microsoft Teams, Google Meet, Hangouts, ZoomNão NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://portal.unemat.br/index.php?pg=site&i=proec&m=resolucoesResolução aprovada e projetos pedagógicos de todos os cursos sendo reformulados com a inserção de Unidade curricular de ExtensãoCENTRO-OESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
18/09/2020 15:53:20 ana.lima@ufr.edu.br UFR- Universidade  Federal de Rondonópolis PROECE- Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos EstudantisClaudinéia de Araújo Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis Sim 9 ações. 

Educação: 02
Saúde: 02
Tecnologia e produção: 05

Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim Nota Técnica de nº 01:"Informa que todos os projetos de extensão, submetidos a esta câmara de extensão e não avaliados, serão devolvidos às/aos proponentes para que possam proceder, em caso de viabilidade, a readequações aos novos editais que serão publicados, prevendo ações que sejam desenvolvidas, obrigatoriamente, de forma remota.
EDITAL ESPECIAL Nº 02/PROECE/PBEXT/2020
PROGRAMA DE BOLSA EXTENSÃO E EDITAL ESPECIAL Nº 03/PROECE/PBEXT AF/2020 PROGRAMA DE BOLSA EXTENSÃO:
 1.2 Todas as ações contempladas neste edital deverão ser executadas na modalidade remota e/ou on-line.
EDITAL ESPECIAL Nº 01/PROECE/Ext/2020 FLUXO CONTÍNUO DE AÇÕES DE EXTENSÃO:
1.5 Todas as ações contempladas neste edital deverão ser executadas de maneira remota e/ou on-line

Não Uso de sistema Aulas virtuais Instagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
27/07/2020 15:32:33 proreitor.proex@ufop.edu.brUFOP PROEX Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves KnuppPró-reitor de Extensão Sim 229 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://proex.ufop.br/noticias/continuidade-das-acoes-durante-pandemia-pagamento-de-bolsas-e-relatorios-parciais; https://proex.ufop.br/noticias/orientacoes-sobre-continuidade-das-atividades-de-extensaoNão Uso de sistema, PlanilhasAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, Hangouts, RNPSim TV UFOP SIM Rádio UFOP Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://proex.ufop.br/normas/resolucoes-e-portariasDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoSUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
27/07/2020 13:50:25 proex@unifei.edu.br Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI PROEX Edson de Oliveira PamplonaPró-Reitor de Extensão Sim 4 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://unifei.edu.br/atualizacoes-sobre-o-coronavirus/Sim https://unifei.edu.br/pessoal/ponto-biometrico/norma-da-jornada-de-trabalho-registro-e-controle-de-frequencia-dos-servidores-tecnicos-administrativos-em-educacao-e-empregados-publicos-da-universidade-federal-de-itajuba-unifei/Uso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim google meet Google Meet, RNP, Zoom Não NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://owncloud.unifei.edu.br/index.php/s/rol53Ki3UY6BYGoResolução (ou outro instrumento jurídico interno) aprovada em Conselho Superior (ou similar)SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
27/07/2020 20:48:39 mrmalvarenga@gmail.comUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL PRO-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - PROECMARCIA REGINA MARTINS ALVARENGAPRÓ-REITORA Sim SAÚDE = 3; TRABALHO = 1; TECNOLOGIA E PRODUÇÃO = 1Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.uems.br/covid19/cauesNão envio de relatórios Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosFacebook, YouTube, uso do google meet, zoom e moodle (para os cursos)Não Google Meet, RNP, Zoom Não NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://www.uems.br/assets/uploads/ailen/arquivos/2020-05-27_20-44-06.pdfResolução (ou outro instrumento jurídico interno) aprovada em Conselho Superior (ou similar)CENTRO-OESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
03/08/2020 16:52:41 proex@contato.ufsc.br UFSC - Universidade Fedeal de Santa Catarina PROEX - Pró-Reitoria de ExtensãoRogério Cid Bastos Pró-Reitor de Extensão Sim Foram registradas 67 ações de extensão e 418 atividades docentes (https://sigpex.sistemas.ufsc.br)Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, cursos para docentes sobre tecnologias digitais, moodle, educação virtual, etcSim https://coronavirus.ufsc.br/documentos-legislacao-e-portarias/Sim https://coronavirus.ufsc.br/documentos-legislacao-e-portarias/Uso de sistema Orientação para produção de materiais didáticos, reuniões via videoconferência, sistemas de processos administrativos, etc.https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Ferramentas-Gratuitas-de-Apoio-%C3%A0-Educa%C3%A7%C3%A3o-a-Dist%C3%A2ncia.pdfSim https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Ferramentas-Gratuitas-de-Apoio-%C3%A0-Educa%C3%A7%C3%A3o-a-Dist%C3%A2ncia.pdfMicrosoft Teams, Hangouts, Zoom, Jitsi, web conference, BBButtom, cisco webexSim TV UFSC (http://tv.ufsc.br/)NÂO https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Ferramentas-Gratuitas-de-Apoio-%C3%A0-Educa%C3%A7%C3%A3o-a-Dist%C3%A2ncia.pdfEm implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://curricularizacaodaextensao.ufsc.br/Discussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoSUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
21/08/2020 18:57:54 olney@uenf.br Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy RibeiroUENFPROEX Olney Vieira da Motta Pró-Reitor de Extensão e Assuntos ComunitáriosSim Saúde, Trabalho, EducaçãoProdução de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Diagnóstico Molecular por RT-PCR, credenciado pelo governo federal,  em colaboração com secretaria de Saúde  a prefeitura de Campos dos GoytacazesSim https://uenf.br/portal/publicacoes/revista-pibic-uenf-conhecendo-a-ciencia/

http://uenf.br/posgraduacao/wp-content/uploads/2020/05/Resultado-FINAL-Bolsas-Rec%C3%A9m-Doutor-002_2020-Publicar-1-1.pdf
http://uenf.br/posgraduacao/wp-content/uploads/2020/06/Resultado-Preliminar-dos-candidatos-Edital-de-Bolsas-Rec%C3%A9m-Doutor-03_2020-1.pdf
http://uenf.br/posgraduacao/wp-content/uploads/2020/05/Homologa%C3%A7%C3%A3o-dos-candidatos-Edital-de-Bolsas-Rec%C3%A9m-Doutor-002_2020-Publicar.pdf
https://uenf.br/portal/informes-internos/portaria-da-reitoria-30-2020/

Sim https://uenf.br/portal/wp-content/uploads/2020/07/EDITAL-RETIFICADOR-PBEX-2020.pdfUso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Plataforma linktreeNão Google Meet, Zoom, WhatsAppNão NÂO Radios locais Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
29/07/2020 11:11:13 neilacoelho@ufg.br Universidade Federal de Catalão - UFCAT Pré-reitoria de Extensão e Cultura - PROECNeila Coelho de Sousa Pró-reitora Pro tempore de Extensão e CulturaSim 15 ações. Comunicação - 3; Cultura - 3; Direitos humanos e justiça - 1; Educação - 5; Meio Ambiente - 1; Tecnologia e produção -1; Trabalho - 1.Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Eventos culturaisSim https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/519/o/Resolu%C3%A7%C3%A3o_006_de_27_de_mar%C3%A7o_de_2020.pdf Não Uso de sistema Aulas virtuais Instagram, Facebook, YouTube, TwitterNão Google Meet, Hangouts, RNP, ZoomNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
09/08/2020 15:28:10 mgfca@unicamp.br Universidade Estadual de Campinas Pró-reitoria de Extensão e Cultura - ProECFernando Augusto de Almeida HashimotoPró-reitor de Extensão e CulturaSim Universidade em geral, não só ações de extensão: Redes de apoio e de aconselhamento;  linhas diretas, blogs e podcasts para o esclarecimento de dúvidas sobre a doença e divulgação de informações confiáveis; campanhas de doações de produtos alimentícios e de higiene para os mais necessitados; doações e empréstimos de computadores e tablets para que os estudantes pudessem acompanhar as atividades didáticas a distância; prestação de serviços de saúde (nos hospitais universitários); atividades educativas, artísticas e culturais; editais de apoio a cultura;Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim São muitas normas, segue o site  https://www.pg.unicamp.br/resolucoes.php?ano=2020&pagina=2 e https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/notas-e-medidas Sim A regulamentação traz as várias atividades da universidade na mesma regulamentação, mas a parte da extensão é específica da extensão. https://www.pg.unicamp.br/resolucoes.php?ano=2020&pagina=2 . Há também as normas da Fundação de Desenvolvimento da UnicampUso de sistema Aulas virtuais LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TwitterSim Moodle, Google ClassroomMicrosoft Teams, Google Meet, Hangouts, RNP, ZoomNão não são usadas para as ações de extensão e sim comunicação em geral e específica sobre Covid-19NÂO não são usadas para as ações de extensão e sim comunicação em geral e específica sobre Covid-19não Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta SUDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
02/09/2020 11:46:03 beatrice.oliveira@fjp.mg.gov.brEscola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho - Fundação João PinheiroGerência de Extensão e Relações InstitucionaisBeatrice Correa de OliveiraGerente de Extensão e Relações InstitucioinaisSim 2 Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Não Sim Planilhas, Reuniões periódicas de acompanhamentoMetodologias ativas, Aulas virtuaisInstagram, YouTube Não Google Meet, Zoom Não SIM Rádio Inconfidência (MG) Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)http://novosite.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Projeto-pedagogico.pdfSUDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
09/09/2020 21:34:03 julio.macedo@unirio.br Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEXCJorge de Paula da Costa ÁvilaPró reitor de Extensão e CulturaSim 250 Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim Sim Uso de sistema, PlanilhasAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, JitsiNão NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://www.unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/news/ordem-de-servico-conjunta-prograd-proexc-n-001-de-22-de-maio-de-2019Resolução (ou outro instrumento jurídico interno) aprovada em Conselho Superior (ou similar)SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
20/08/2020 07:35:03 marcia.laporta@fsa.br Fundação Santo André - FSA Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e ExtensãoJosé Turíbio de Oliveira Pró-Reitor de Pós-graduação, Pesquisa e ExtensãoSim Direitos Humanos e Justiça: 1; Educação: 4; Meio Ambiente: 2; Saúde: 12.Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Participação no Comitê Contingencial do Covid-19 da Prefeitura Municipal de Santo André - PMSA, Participação na comissão que discute o Plano de Retorno Pós-Covid-19 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico/PMSA, Participação no grupo das IES que discutiu as questões referentes à Covid-19 no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Participação no grupo de IES coordenado pela UFABC que elaborou um amplo levantamento de ações referentes à Covid-19 nas IES do Grande ABC., Sim https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNhLmJyfHRyYW5zcGFyZW5jaWFzfGd4OjFmODY0MzQ5NjBhMGViODgSim https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNhLmJyfHRyYW5zcGFyZW5jaWFzfGd4OjZkYThlMzgyM2VjNDZkMjUPlanilhas Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, Hangouts, ZoomNão NÂO Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNhLmJyfHRyYW5zcGFyZW5jaWFzfGd4OjFmODY0MzQ5NjBhMGViODgSUDESTE INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
18/08/2020 07:41:56 ambrosio@ufv.br Universidade Federal de Viçosa - UFV Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PECJosé Ambrósio Ferreira NetoPró-reitor de Extensão e CulturaSim Comunicação - 4

Cultura - 6
Educação - 2
Meio Ambiente - 2
Saúde - 4
Tecnologia e Produção - 3

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Não Não Uso de sistema Aulas virtuais Instagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
14/08/2020 16:07:10 proex@univasf.edu.br Universidade federal do Vale do são Francisco - UNVASF PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXDERANOR GOMES DE OLIVEIRAPRÓ-REITOR DE EXTENSÃOSim SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃOServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Não Não Planilhas Aulas virtuais Instagram, Facebook, YouTubeSim rnp Microsoft Teams, Google Meet, RNP, ZoomNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
24/08/2020 14:31:45 sandra.nancy@urca.br Universidade Regional do Cariri - URCA Pró-reitoria de Extensão- PROEXSandra Nancy Ramos Freire BezerraPró-reitora de Extensão Sim Educação 14

Saúde 33
Meio Ambiente 7
Cultura 11
Tecnologia 1
Trabalho 3 
Direitos humanos e Justiça 2
Comunicação 1

72 ações de Extensão 

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim http://www.urca.br/novo/portal/images/2019/provimento_n_011_2020_prorrogacao_da%20_suspensao_ate_14_de_junho.pdfNão Relatório atividade remota Instagram, Facebook, Google meetNão Google Meet, Zoom Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
14/09/2020 16:33:53 evaldo.gomes@unifesspa.edu.brUniversidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis - ProexDiego de Macedo RodriguesPró-reitor de Extensão e Assuntos EstudantisSim Foi lançado um edital de cursos de extensão on line, contemplando todas as áreas temáticas da Extensão. Também haverá um adiamento de um ano do edital de projetos de extensão, aprovados para serem executados neste ano, devido à pandemia. Há uma série de ações institucionalizadas, coordenadas diretamente pela Proex e pela Reitoria neste período, que promovem cursos de extensão para toda a comunidade acadêmica. Podemos citar o Unifesspa On line e a Feira dos Povos do Campo. Neste último caso a Unifesspa, em parceira com camponeses do PDS Porto Seguro e da Comissão Pastoral da Terra, realiza entrega a domicílio de cestas de alimentos compradas destes camponeses em plataforma online. Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Sim https://www.unifesspa.edu.br/noticias/119-covid-19/4499-unifesspa-decide-suspender-atividades-e-eventos-academicos-a-partir-de-19-de-marco-2

https://www.unifesspa.edu.br/images/documentos/Regulamenta%C3%A7%C3%A3o_trabalho_remoto_COVID-19_.pdf
https://www.unifesspa.edu.br/images/documentos/Institucionais/RESOLU%C3%87%C3%83O_N%C2%BA_500_12_08_2020_PLE.pdf

Não Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuaisInstagram, Facebook, YouTube, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (SIGAA); WhatsApp; www.unifesspa.edu.br; e-mail instituciconal.Não Google Meet, Hangouts, Zoom, JitsiNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
07/08/2020 18:37:57 proec@ufpr.br Universidade Federal do Paraná - UFPR Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROECLeandro Franklin Gorsdorf Pró-reitor de Extensão e CulturaSim Esclarecemos que consideramos Projetos e Programas que estão sendo realizados como os que pleitearam bolsa de extensão, com a justificativa de realização de ações durante a pandemia. São estes: Comunicação (6); Cultura (10); direitos humanos e justiça (10); Educação (45); Meio Ambiente (19); Saúde (32); Tecnologia e Produção (15); Trabalho (7). 

Além destes, ocorrem mais 29 ações específicas de enfrentamento à Pandemia, sem identificação da área temática. 
Ainda, estavam programados 196 Cursos e Eventos de extensão (Comunicação - 11; Cultura 18; Direitos humanos e justiça - 11; educação - 68; Meio Ambiente - 12; Saúde - 50; Tecnologia e Produção - 10; Trabalho -16) . Entretanto, com a emergência da pandemia, muitas atividades tiveram que ser reorganizadas, atrasando a elaboração de relatórios, o que nos impede a identificação de quais destas atividades já ocorreram. 

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2020/Nota-tecnica-n-3%20Comissao%20Epidemiologica.pdf;
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/comissao-da-ufpr-divulga-nota-tecnica-sobre-evolucao-da-covid-19-no-parana/;
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/comissao-da-ufpr-divulga-nota-tecnica-que-orientou-decisoes-institucionais/;
ttps://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/nota-tecnica-da-comissao-de-acompanhamento-e-controle-de-propagacao-do-coronav;
http://www.progepe.ufpr.br/portal/noticias/ufpr-determina-trabalho-remoto-para-todos-os-servidores-tecnico-administrativos-profes

Sim http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2020/Portaria%2013.2020%20-%20Diretrizes%20Bolsa%20Extensao%20remota.pdfUso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, "RNP   Zoom   Jitsu    Teams   Webex "Sim Microsoft Teams e RNP Microsoft Teams, Hangouts, RNP, JitsiSim TVUFPR SIM Rádio UNI Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates finalizados, com encaminhamento de proposta final para conselho(s) superior(es). SUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
17/08/2020 11:32:48 redex@unb.br Universidade de Brasília - UnB Decanato de Extensão Olgamir Amancia Ferreira Decana de Extensão Sim 14 Comunicação; 3 Cultura; 7 Direitos Humanos; 17 Educação; 1 Meio Ambiente; 16 Saúde; 27 Tecnologia e Produção e 7 TrabalhoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/Não Uso de sistema, reuniões, relatórios, atestado de frequência e lives.Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticos, produção de equipamentosInstagram, Facebook, YouTube, Twitter, Plataforma Zoom e TeamsSim Ambiente Apreender Microsoft Teams, Google Meet, Team link, RNP, ZoomSim UnBTV NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates finalizados, com encaminhamento de proposta final para conselho(s) superior(es). CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
07/08/2020 10:14:03 proex@ufca.edu.br Universidade Federal do Cariri - UFCA Pró-reitoria de Extensão - PROEXFabiana Aparecida LazzarinPró-reitora de Extensão Sim Estão sendo desenvolvidas 4 ações, nas seguintes áreas: Direitos Humanos e Justiça, Educação, Tecnologia e Produção.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-10_2020_CONSUNI-Suspens%C3%A3o-do-Calend%C3%A1rio-Universit%C3%A1rio.pdf 

https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-26_2020_CONSUNI-Per%C3%ADodo-Letivo-Especial.pdf

https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/03/Plano-de-Conting%C3%AAncia.pdf

https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/06/Mapa-de-Riscos-CIECO.final_.pdf

Sim As regulamentações foram emitidas por meio de Ofícios Circulares e e-mails orientadores, os quais não encontram-se publicados.Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Whatsapp, TelegramNão Microsoft Teams, Google Meet, RNP, Zoom, StremYard, Classroom, Skype, Slack, Telegram, Whatsapp, Webex, Zoom.Não NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2019/07/PROEXUFCA-Resolu%C3%A7%C3%A3o-de-Integraliza%C3%A7%C3%A3o-da-Extens%C3%A3o-na-UFCA-Integraliza%C3%A7%C3%A3o-da-Extens%C3%A3o-16.05.2019.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoNORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
27/07/2020 14:43:11 proex@uesc.br Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) Pró-reitoria de Extensão - PROEXNEURIVALDO JOSE DE GUZZI FILHOPró-reitor de Extensão Sim Saúde - 8

Direitos Humanos e Justiça - 2
Comunicação - 8
Trabalho - 4
Educação - 8
Tecnologia e Produção - 1

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.uesc.br/publicacoes/consu/03.2020/05.2020.pdf
http://www.uesc.br/publicacoes/consu/03.2020/06.2020.pdf
http://www.uesc.br/publicacoes/consu/07.2020/15.2020.pdf

Não Uso de sistema, PlanilhasAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Microsoft Teams, Google Meet, RNP, ZoomSim TV UESC - Youtube SIM Rádio UESC - Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta NORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
01/08/2020 02:57:20 diext.proepi@ifpr.edu.br Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPRPró-reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - ProeppiMarcelo Estevam Pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-graduação e InovaçãoSim 78 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://sei.ifpr.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?wt7h6hFBI_9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boq85RT83lXySP70gs8yhhAT6HJuRVpEi_cqJPA6khJZ80Sim https://sei.ifpr.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzOtStxa9xVC6kVFjipuYpRzUxkO1tyTascXT3hkDfQfTF4jCrupJrjC9yTlfNcKrF0SRAttNkpsTrI8Y03jMQpEPlanilhas, e-mail Metodologias ativas, Aulas virtuaisInstagram, Facebook, YouTube, Whats AppSim Google Meet Google Meet, Google Class, AVANão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta SUL INSTITUTOS FEDERAIS
09/08/2020 19:22:55 proex@uepg.br Universidade Estadual de Ponta Grossa  Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos CulturaisProfª Cloris Regina Blanski GrdenProfª Cloris Regina Blanski GrdenSim Comunicação=13

Cultura=22
Direitos Humanos e Justiça=23
Educação=132
Meio Ambiente=17
Saúde=97
Tecnologia e Produção=30
Trabalho=13

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim todas as normativas foram incluídas no SEI-protocolo digital, portanto não é possível acessar via link, segue lista dos protocolos eletrônicos elaboarados;
1-https://sei.uepg.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=311227&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001293&infra_hash=a53b3203050e187fa8ab6527614959c47fbf9754aed9174c70ff6316a8464022

2-https://sei.uepg.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=309255&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001293&infra_hash=da8d35b2363aadf3c7afef7306aa9cc76673a4b3cad4bdb9741011ce0ec837bb

3-https://sei.uepg.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=300992&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001293&infra_hash=c5b98fa8cbbb8e4450c31ae7fd44ad2a53dc4eb048dad4a461debb1335e37ba4

4-https://sei.uepg.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=245688&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001293&infra_hash=d41f0e049b442d335c3db38e2c126604f1de55e11ee1031d8729fd9dbc51078d

Sim https://www2.uepg.br//proex/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/SEI_20.000014697_0-1.pdf  https://www2.uepg.br/proex/informacoes-sobre-o-trabalho-remoto-da-deu/#page-contentUso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuaisInstagram, Facebook, YouTubeSim Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância da UEPG (NUTEAD)  dá  suporte por meio dos ambientes de aprendizagem virtuais (AVA) -MOODLE; Google Meet; RNP.Google Meet, RNP Não NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://sistemas.uepg.br/producao/reitoria/documentos/162020-03-1723.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoSUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
03/08/2020 20:01:43 paulocatunda@professor.uema.brUniversidade Estadual do Maranhão (UEMA) Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis - PROEXAEProf. Dr. Paulo Henrique Aragão CatundaPró-reitor de Extensão e Assuntos EstudantisSim ÁREA TEMÁTICA DE EXTENSÃO
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Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.prog.uema.br/documentos/resolucoes/

https://www.uema.br/wp-content/uploads/2020/07/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-C-n.%C2%BA-1420-2020-CEPE-UEMA-retomada-do-calenda%CC%81rio-acade%CC%82mico-2020.pdf

https://www.uema.br/2020/06/informativo-uema-no-combate-a-pandemia-do-novo-coronavirus/

https://www.uema.br/2020/07/cepeuema-define-procedimentos-e-regras-para-retorno-de-estagio-aulas-praticas-defesa-de-tcc-e-atividades-de-pesquisa-por-aluno-de-graduacao/

https://www.uema.br/wp-content/uploads/2020/06/BOLETIM-UEMA-final.pdf

Sim https://www.uema.br/2020/06/informativo-uema-no-combate-a-pandemia-do-novo-coronavirus/Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosLinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TwitterSim SIGUEMA Microsoft Teams, Google Meet, Hangouts, ZoomNão NÂO UEMANET Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta NORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
10/08/2020 09:38:21 asmlima@uneb.br UNEB PROEX Adriana dos Santos Marmori LimaPro- Reitora de Extensão Sim 60 sendo 24 educação 18 saúde e 18tecnologiaServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://portal.uneb.br/conselhos/wp-content/uploads/sites/103/2020/07/2032-consepe-Res.-Diretrizes-extensão-per%C3%ADodo-COVID.pdfSim https://portal.uneb.br/conselhos/wp-content/uploads/sites/103/2020/07/2032-consepe-Res.-Diretrizes-extensão-per%C3%ADodo-COVID.pdfUso de sistema Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, YouTube Não Microsoft Teams Sim NÂO Moodle Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://portal.uneb.br/conselhos/wp-content/uploads/sites/103/2019/10/2018-consepe-Res.-Regulamento-Curricularização-da-Extensão.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoNORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
30/07/2020 13:22:11 kyldes.bv@unitins.br Universidade Estadual do Tocantins - Unitins Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos ComunitáriosKyldes Batista Vicente Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos ComunitáriosSim 20 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaNão Não Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, Zoom Sim Gravação em estúdio SIM Programas de rádio 96,1FM Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)https://diariooficial.to.gov.br/busca/?por=texto&texto=&data-inicial=2019-12-13&data-final=2019-12-16NORTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
18/08/2020 10:10:12 proext@unirv.edu.br UniRV - Universidade de Rio Verde Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXTVanessa Renata Molinero de PaulaPró-Reitora de Extensão e CulturaSim 30 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaNão Não Uso de sistema Aulas virtuais LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, You tubeNão Google Meet, Zoom Não NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://unirv.edu.br/paginas.php?id=632Discussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoCENTRO-OESTE INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
03/08/2020 21:58:48 rony@ufla.br Universidade Federal de Lavras PROEC Jackson Antonio Barbosa Pró-Reitor Sim 266 projetos registrados com ações em diversas áreas temáticas.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://prg.ufla.br/images/arquivos/legislacoes/5_089_29072020.pdf

http://prg.ufla.br/images/arquivos/legislacoes/090_-_Portaria_PRG_-_ad_referendum_CONGRAD_-_excecoes_2020_1.pdf
http://prg.ufla.br/images/arquivos/legislacoes/Portaria_PRG_087-2020.pdf
http://prg.ufla.br/images/arquivos/Resolucao_PRAEC_01-2020_-_Alteracao_do_criterio_de_creditos_semestrais_para_manutencao_da_vulnerabilidade_socioecomica.pdf

Não Uso de sistema Aulas virtuais Instagram, YouTube Não Microsoft Teams, Google Meet, ZoomSim www.tvu.ufla.br SIM http://www.universitariafm.ufla.br/A UFLA possui um sistema conhecido como campus virtual de aprendizagem, em plataforma moodle.Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
20/08/2020 22:31:15 extensao@ufopa.edu.br Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão - PROCCEMarcos Prado Lima Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e ExtensãoSim 33 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.ufopa.edu.br/ufopa/coronavirus/Sim http://ufopa.edu.br/procce/comunica/noticias/procce-informa-sobre-o-cadastro-de-acoes-de-extensao-durante-o-periodo-de-home-office/Planilhas Aulas virtuais Instagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, Hangouts, RNP, ZoomNão NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/procce/documentos/2019/cad8c3a958361e50bd81ee001c1b8d71.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoNORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
07/08/2020 15:58:08 coex@ufgd.edu.br Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXJosiane Fujisawa Filus de FreitasPró-Reitora de Extensão e CulturaSim 1 - Comunicação; 4 - Direitos Humanos e Justiça; 17 - Educação; 17 - Saúde; 9 - Tecnologia e Produção; 2 - TrabalhoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://portal.ufgd.edu.br/secao/coronavirus/indexSim https://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/80/17-03-2020/IN%20Progesp%20-%2017-03-2020.pdfCadastro mensal de solicitação de teletrabalho informando as atividades a serem desenvolvidas, bem como os prazos para realização e instrumentos de acompanhamentoMetodologias ativas, Aulas virtuaisInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, RNP Não NÂO Moodle Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
07/08/2020 18:02:45 prae@ufrr.br Universidade Federal de Roraima (UFRR) Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão (PRAE)Gilson de Souza Costa Pró-reitor de Assuntos Estudantis e ExtensãoSim Estão sendo realizadas 36 (trinta e seis) ações, sendo: 

Educação: 08
Saúde: 14
Comunicação: 07
Meio-ambiente: 02
Tecnologia e Produção: 04
Direitos Humanos e Justiça: 01
Total: 36

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://ufrr.br/conselhos/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=7321:portaria-005-2020-cepe-aprova-plano-de-biosseguranca-e-determina-adocao-de-medidas&id=610:2020&Itemid=403
http://ufrr.br/conselhos/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=7212:portaria-normativa-002-2020-institui-medidas-de-protecao-no-ambito-da-ufrr-servidores&id=602:2020&Itemid=403
http://ufrr.br/conselhos/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=7221:portaria-normativa-003-2020-institui-medidas-de-protecao-no-ambito-da-ufrr-servidores-altera-a-portaria-normativa-n-002-2020-anexos&id=602:2020&Itemid=403
http://ufrr.br/conselhos/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=7224:portaria-normativa-005-2020-atividades-essenciais-durante-enfrentamento-ao-covid-19&id=602:2020&Itemid=403
http://ufrr.br/conselhos/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=7231:portaria-normativa-006-2020-dispoe-sobre-medidas-funcionamento-ufrr-durante-pandemia-covid-19-1&id=602:2020&Itemid=403
http://ufrr.br/conselhos/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=7343:portaria-normativa-009-2020-dispoe-sobre-atividades-essenciais-do-gr-da-vr-e-das-pro-reitorias-ufrr-durante-pandemia&id=602:2020&Itemid=403

Não Não se aplica. Planilhas, Formulário do relatório de atividades; pareceres.Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsAppSim PoP-RR-RNP Google Meet, RNP Sim Rádio e TV Universitária (UFRR)SIM Rádio e TV Universitária (UFRR)Google Docs e e-mail (correio eletrônico)Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta NORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
11/08/2020 11:20:19 leila.schwarz@ifrs.edu.br Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRSPró-reitoria de Extenxão - PROEXMarlova Benedetti Pró-reitora de Extensão Sim São 34 projetos  realizados através de edital específico para ações em contexto de pandemia.  Além disso, temos outras ações de extensão sendo desenvolvidas de forma não presencial, como projetos, cursos ou eventos.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://ifrs.edu.br/coronavirus/Não Uso de sistema, Apresentação das ações do edital específico para COVID 19 através do Extensão em Diálogo - https://ifrs.edu.br/extensao/acoes-de-extensao/extensaoemacao/web conferências, debates on lineInstagram, Facebook, YouTubeSim Serviço de conferência web (Mconf)Google Meet, RNP, Zoom Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta SUL INSTITUTOS FEDERAIS
17/08/2020 14:38:02 proec@uffs.edu.br UFFS Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  (PROEC)Patricia Romagnolli Pró-Reitora de Extensão e CulturaSim 17 ações de saúde e 1 de culturaServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.uffs.edu.br/acessofacil/coronavirus/ultimas-informacoesSim https://www.uffs.edu.br/acessofacil/coronavirus/orientacaoPlanilhas Calendário acadêmico suspenso. Trabalho administrativo remoto.Instagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, Hangouts, webexNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta SUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
19/08/2020 21:40:59 proex@ifrj.edu.br Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ Pro Reitoria de Extensão - PROEXAna Luisa Soares da SilvaPró-reitora de Extensão Sim Comunicação (mais de 20) , Cultura (mais de 20), Educação (mais de 100), Saúde (mais de 50), tecnologia e produção (mais de 200)Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.ifrj.edu.br/nilopolis/documentos-e-informativos-0

https://portal.ifrj.edu.br/nota-tecnica-sobre-suspensao-calendarios-academicos
https://portal.ifrj.edu.br/proen

Sim https://portal.ifrj.edu.br/conselho-superior/2020Uso de sistema, Planilhas, reuniões virtuais periódicasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim Google meet Google Meet, Hangouts, ZoomSim TV Futura e Canais YoutubeNÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates iniciais sobre o modelo de proposta SUDESTE INSTITUTOS FEDERAIS
16/09/2020 15:08:14 proex@ifam.edu.br Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Pró-Reitoria de Extensão - PROEXMaria Francisca Morais de LimaPró-Reitora de Extensão Sim Tecnologia e Produção: 25; Saúde:9;Comunicação: 4; Trabalho: 4; Educação: 5; Direitos Humanos e Justiça: 4. Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www2.ifam.edu.br/instituicao/atos-normativos/boletins-de-servicos-2020

http://www2.ifam.edu.br/noticias/plano-de-biosseguranca-do-ifam/view
Não Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim Meet e RNP Microsoft Teams, Google Meet, Team link, Hangouts, RNP, ZoomNão NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/extensao/arquivos/resolucao-da-curricularizacao.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoNORTE INSTITUTOS FEDERAIS

28/07/2020 10:44:50 lucas.magno@ifsudestemg.edu.brInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IF Sudeste MGPró-reitoria de Extensão - PROEXValdir José da Silva Pró-reitor de Extensão Sim Total: 57 ações, sendo: 2 (comunicação); 5 (cultura); 4 (Direitos Humanos e Justiça); 14 (Educação); 2 (Meio Ambiente); 15 (Saúde); 12 (Tecnologia e Produção); e 3 (Trabalho).Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/pro-reitorias/extensao/politica-e-normas/instrucoes-normativasSim https://www.ifsudestemg.edu.br/coronavirus/medidas-administrativasUso de sistema Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, RNP, Zoom Não NÂO Podcast's em app de músicasEm discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUDESTE INSTITUTOS FEDERAIS
29/07/2020 15:36:02 prex@unimontes.br Universidade Estadual de Montes Claros UNIMONTES Pró-reitoria de Extensão - PREXPaulo Eduardo Gomes de barrosPró-Reitor de Extensão Sim Cultura 45,  Direitos Humanos e Justiça 40, Educação 125, meio Ambiente 7, Saúde 147, Tecnologia e produção 43, trabalho 10. Total geral  417Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://unimontes.br/wp-content/uploads/2020/07/Portaria-n%C2%BA-078-Reitor.pdfNão Planilhas, Relatórios mensais das ações de extensãoAulas virtuais, Lives temáticasInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, Hangouts, ZoomNão NÂO Atendimento em hospital universitárioEm implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://unimontes.br/wp-content/uploads/2019/05/resolucoes/cepex/2018/resolucao_cepex100.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de Curso e já implementados em alguns cursosSUDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
13/08/2020 20:52:33 proec@ufabc.edu.br Universidade Federal do ABC - UFABC Pró-reitoria de Extensão e Cultura - ProECLeonardo José Steil Pró-reitor de Extensão e CulturaSim Comunicação: 7

Cultura: 1
Direitos Humanos e Justiça: 9
Educação: 4
Meio Ambiente: 1
Saúde: 6
Tecnologia e Produção: 14
Trabalho: 3

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.ufabc.edu.br/sobre-o-coronavirusSim http://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_928.pdfUso de sistema Aulas virtuais Facebook, YouTube, Google MeetNão Google Meet, RNP Não NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/Resolu%C3%A7%C3%A3o_ConsEPE_222_10-carga-hor%C3%A1ria_de_gradua%C3%A7%C3%A3o_em_a%C3%A7%C3%B5es_de_extens%C3%A3o.pdfDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão entre as gestões da Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (ou similares)SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
20/08/2020 15:49:53 proexc@ufpe.br Universidade Federal de Pernambuco UFPE Pró-Reitoria de Extensão e CulturaOussama Naouar Pró-Reitor de Extensão e CulturaSim Dentre as várias ações extensionistas desenvolvidas na UFPE referentes à pandemia, temos o registro de 40 projetos: 1 em Comunicação, 3 em Direitos Humanos e Justiça, 3 em Educação, 28 em Saúde, 4 em Tecnologia e Produção, e 1 em Trabalho.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.ufpe.br/documents/398575/2694122/Res+2020+03+CONSAD.pdf/324846c3-7050-4adc-96a4-0eb4e8398059Não Uso de sistema Metodologias ativas, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Google Meet, Zoom.Sim G Suite. Google Meet, Zoom, Youtube, Instagram.Sim www.ufpe.br/ntvru SIM www.ufpe.br/ntvru Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://www.ufpe.br/documents/398575/400862/Res+2017+09+CCEPE.pdf/8ac4cadc-af47-41b1-bed5-a7a63dfaeb42Discussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão entre as gestões da Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (ou similares)NORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
22/08/2020 15:14:46 tatiana@ufrb.edu.br UFRB PROEXT Tatiana Ribeiro Velloso Pró-Reitora de Extensão Sim Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; 

Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho.
Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.ufrb.edu.br/portal/normativos-coronavirus-covid-19Não Planilhas, Fórum dos Gestores de Extensão dos Centros e PROEXTMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosFacebook, YouTube Não Microsoft Teams, Google Meet, Hangouts, RNP, ZoomNão NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://www.ufrb.edu.br/soc/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/documento/20190409163116_135905.PDFDiscussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão entre as gestões da Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (ou similares)NORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS

13/08/2020 12:53:59 proex@ufsb.edu.br Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXLilian Reichert Coelho Pró-Reitora de Extensão e CulturaSim A PROEX publicou edital de extensão no total de R$ 60 mil. Foram 12 projetos aprovados, com valor de R$5mil. 6 na área de Saúde; 1 de Comunicação; 2 de Cultura e Arte; 2 de Direitos Humanos e Justiça; 1 de Tecnologia e Trabalho. Outros projetos estão em andamento também: https://ufsb.edu.br/acoes  Além disso, a PROEX criou o Programa Institucional Extensão em Rede: "tecer o comum": https://www.extensaoemrede.com/Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://ufsb.edu.br/component/content/article/2238-ufsb-publica-portaria-com-orientacoes-a-comunidade-academica-sobre-o-covid-19
https://ufsb.edu.br/images/boletins/2020/BS_EXTRAORDIN%C3%81RIO_13.pdf

Não Uso de sistema Metodologias ativas Instagram, Facebook, YouTubeSim Usa-se o RNP Google Meet, RNP, Zoom Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. NORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
14/08/2020 09:29:52 proex@uergs.edu.br Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Uergs Pró-Reitoria de Extensão - ProExErli Schneider Costa Pró-Reitora de Extensão Sim Comunicação - 9, Cultura - 20, Direitos Humanos - 24, Educação - 63, Meio Ambiente - 51, Saúde - 28, Tecnologia - 33 e Trabalho - 14Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/202003/20184255-portaria-interna-022-2020-suspensao-atividades-covid19.pdfSim https://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/202003/20184255-portaria-interna-022-2020-suspensao-atividades-covid19.pdfUso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuaisInstagram, Facebook, YouTubeSim Moodle (Big Blue Button) Google Meet, Hangouts, ZoomNão SIM Rádio Comunidade 87.9 FM (Projeto de Extensão "Fala, serrano!" - http://comunidadefm.caster.fm)Utilização do Google ClassroomEm discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
20/08/2020 14:50:38 proexc@furg.br Universidade Federal do Rio Grande - FURG Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXCDaniel Porciuncula Prado Pró-Reitor de Extensão e CulturaSim 3 tecnologia e produção, 5 cultura, 5 saúde, 2 educação, 2 direitos humanos Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.furg.br/arquivos/Informes_da_Reitoria/2020/31-03-20-plano-contingencia-FURG-atualizacao.pdfNão Uso de sistema Aulas virtuais, trabalho remoto dos técnicos.Facebook, YouTube Não WebConf Sim https://www.furg.br/comunicacao/furg-tvSIM https://www.furg.br/comunicacao/furg-fm Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
07/08/2020 19:11:10 direx@ifsc.edu.br IFSC Pró-reitoria de Extensão e Relações Externas  PROEXRafael Nilson Rodrigues Pró-reitor de Extensão e Relações ExternasSim Atividades registradas para o período de 18/março à 18 de dezembro de 2020

(concluídas, em execução e aprovadas/classificadas para execução)
Comunicação - 6
Cultura - 50
Direitos Humanos e Justiça - 12
Educação - 119
Meio Ambiente - 18
Saúde - 35
Tecnologia e Produção – 72 
Trabalho - 22

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.ifsc.edu.br/covid-19Sim Registro no sistema interno, possível apenas o envio em PDF para acesso externoUso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, TwitterSim RNP Microsoft Teams, Google Meet, Team link, Hangouts, RNP, Zoom, JitsiNão NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/consup_resolucao40_2016_curriculariza%C3%A7ao_extens%C3%A3o.pdfProjetos pedagógicos de alguns cursos reformulados e oferecimento de unidades curriculares da Extensão em alguns cursos de graduaçãoSUL INSTITUTOS FEDERAIS
09/09/2020 16:17:43 coordenacao.extensao@ufjf.edu.brUniversidade Federal de Juiz de Fora - UFJF Pró-Reitoria de Extensão - PROEXAna Lívia de Souza CoimbraPró-Reitora de Extensão Sim 101 ações de extensão de prevenção e enfrentamento à COVID-19. Como simplificamos o formulário para submissão dessas ações no atual contexto, não solicitamos informações sobre a área temática, assim sendo não é possível quantificarmos quantas atividades temos em cada área.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o_23.2020_CONSU-Desenvolvimento-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extens%C3%A3o-RETIFICADA.pdfSim https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o_23.2020_CONSU-Desenvolvimento-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extens%C3%A3o-RETIFICADA.pdfUso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim BigBlueButton - RNP Google Meet, Hangouts, RNP, ZoomNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
20/08/2020 10:21:04 proex@uern.br UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UERNPró-reitoria de Extensão - PROEXEmanoel Márcio Nunes Pró-reitor de Extensão Sim •Comunicação 12

•Cultura 17
•Direitos Humanos e Justiça 14
•Educação 37
•Meio Ambiente 10
•Saúde 21
•Tecnologia e Produção 14
•Trabalho 8

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaNão Não Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, RNP, Zoom Não NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://proex.uern.br/default.asp?item=proex-documentos-legisla%E7%E3oProjetos pedagógicos de alguns cursos reformulados e oferecimento de unidades curriculares da Extensão em alguns cursos de graduaçãoNORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
14/09/2020 13:32:22 proex2019@gmail.com Universidade Federal do Acre - UFAC Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - ProexIsaac Dayan Bastos da SilvaPró-Reitor de Extensão e CulturaSim 1. Saúde, esporte e Lazer - 13 ações de Extensão.

2. Educação - 3 ações de Extensão. 
3. Meio Ambiente - 1 ação de Extensão. 
4. Direitos Humanos e Justica - 1 ação de Extensão.

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.ufac.br/site/docs/2020/InstrucaoNormativaProexn01de10deabrilde2020.pdfNão Uso de sistema Metodologias ativas, Orientação para produção de materiais didáticosYouTube Não Google Meet, RNP Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. NORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
17/09/2020 12:01:16 proreitorpre@ueg.br UEG PrE Adriana Aparecida Ribon OgeraPró Reitora de Extensão e Assuntos EstudantisSim Em todas as áreas TematicasServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://cdn.ueg.edu.br/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/53718/ Acesse_a_Nota_Tecnica_na_integra.pdfNão Uso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosLinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TwitterNão Microsoft Teams, Google Meet, Team link, Hangouts, RNP, ZoomSim UEG TV NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. CENTRO-OESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
17/09/2020 12:26:11 procea@unir.br Fundação Universidade Federal de Rondônia Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis - PROCEAProfª. Dra. Marcele Regina Nogueira PereiraPró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos EstudantisSim Saúde: 4 ações; Trabalho: 2 ações; Educação: 18 ações; Comunicação: 5 ações; Direitos Humanos e Justiça: 2 ações; Trabalho: 1 ação; Cultura: 68 ações; Tecnologia: 3 ações. Totalizando 103 ações de extensão voltadas ao enfrentamento da Pandemia.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim Atividades adminstrativas remotas: http://www.servidor.unir.br/uploads/boletim/BS_023__de_18_de_Mar_o_de_2020____Extraordin_rio_1249319529.pdf

Suspensão do calendário acadêmico: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/SEI_999551421_424255850.pdf; 
Ensino remoto gaduação: https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28566 ; Ensino remoto pos graduação: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/SEI_UNIR___0470630___Resolu__o_232___aulas_remotas_p_s_graduacoers_181227436.pdf; 

Não Uso de sistema Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticos, uso de plataformas de comunicação virtualInstagram, Facebook, YouTube, Twitter, stream yard, whatsap, google classrom,  google meet, pod cast.Não Google Meet, Hangouts Não NÂO não Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. NORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
25/09/2020 10:55:17 diretoria.extensao@unespar.edu.brUniversidade Estadual do Paraná Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROECElói Vieira Magalhães Pró-Reitor de Extensão e CulturaSim •Comunicação;                                    4

•Cultura;  27
•Direitos Humanos e Justiça;             11
•Educação;  51
•Meio Ambiente;                                 11
•Saúde;                                               22
•Tecnologia e Produção;                      2
•Trabalho.11

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.unespar.edu.br/noticias/reitoria-determina-suspensao-de-aulas-a-partir-desta-terca-feira-17/1584379832483_resolucao-001-2020-suspende-aulas-e-atividades-covid-19.pdfSim http://www.unespar.edu.br/noticias/reitoria-determina-suspensao-de-aulas-a-partir-desta-terca-feira-17/1584379832483_resolucao-001-2020-suspende-aulas-e-atividades-covid-19.pdfPlanilhas Aulas virtuais YouTube Não Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, JitsiNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
10/08/2020 09:53:45 raimunda.gomes@ueap.edu.brUniversidade do Estado do Amapá (UEAP) Pró-reitoria de extensão (PROEXT)Raimunda kelly Silva GomesPró reitor (A) Sim 40 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaNão Não Planilhas Aulas virtuais meet Sim meet Google Meet Sim UEAP TV SIM Radio difusora Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://www2.ueap.edu.br/Arquivos/Resolucoes/2019/936034775.pdfProjetos pedagógicos dos cursos reformulados e oferecimento de unidades curriculares da Extensão em alguns cursos de graduaçãoNORTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
27/07/2020 21:15:34 villarorlando@hotmail.comUniversidade Federal da Paraíba # UFPB Pró-reitoria de Extensão # PROEXOrlando Cavalcante Vilar FilhoPró-reitor de Extensão Sim Temos 15 ações relacionadas diretamente contra a COVID 19 advindas de edital direcionado as ações; as demais ações dos dois editais da Pró-reitoria seguem suas ações virtualmente, com atuação parcial no combate a pandemia; e os que não se adequaram remotamente, estão solicitando cancelamento.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.prac.ufpb.br/prac/contents/em-destaque/instrucao-normativaSim http://www.prac.ufpb.br/prac/contents/em-destaque/instrucao-normativaUso de sistema, PlanilhasAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim RNP, JITSI Meet e Google meetGoogle Meet, RNP, Jitsi Não NÂO Sigaa módulo Extensão Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
25/08/2020 09:17:40 lucelia@unicentro.br Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROECLucélia de Souza Pró-Reitora de Extensão e CulturaSim Especificamente propostos para o contexto da pandemia a Unicentro tem 3 projetos de extensão: Educação (2) - Curso de Extensão e Evento de Extensão         

Direitos Humanos e Justiça (1) - Ação de Extensão                                                                 Saúde (1) - Ação de Extensão.
Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www3.unicentro.br/proec/regulamentacao-da-extensao-na-unicentro/Não Uso de sistema realização de lives/encontros virtuaisInstagram, Facebook, YouTube, Telegram, WhatsAppSim Google Enterprise Google Meet, Hangouts Não A Unicentro tem a Unicentro TV, um canal no Youtube em https://www.youtube.com/user/unicentrotv/videosSIM Rádio Unicentro Entre Rios FM 99.7 Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://www3.unicentro.br/proec/wp-content/uploads/sites/73/2020/05/resolucao-curricularizacao-com-alteracoes.pdfProjetos pedagógicos dos cursos reformulados e oferecimento de unidades curriculares da Extensão em alguns cursos de graduaçãoSUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS

13/08/2020 16:58:18 proex@uft.edu.br Universidade Federal do Tocantins-UFT Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários-PROEXMaria Santana Ferreira dos Santos MilhomemPró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos ComunitáriosSim 40 ações em saúde;  08 em educação; 10 em Tecnologia e Produção; 05 Direitos Humanos e Justiça; 03 comunicação. A PROEX também possui ações institucionais voltadas para a pandemia que dialoga com todas áreas temáticas como por exemplo: Campanha UFT Solidária que abrange os sete campus da UFT; Projeto voltado para as comunidades tradicionais- Covid-19 para aquisição de material de limpeza e aquisição de cestas básicas;  aquisição de kits de prevenção para os servidores e produção de protetores faciais; Projeto Conexão-UFT dentre outros. Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://docs.uft.edu.br/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/L9JzxjU0SUm6hnqfg21p0Q/content/23-2020%20-%20Plano%20de%20Conting%C3%AAncia%20para%20desenvolver%20%20atividades%20administrativas%20e%20acad%C3%AAmicas%20da%20UFT.pdfSim https://docs.uft.edu.br/share/s/lKl9yAKJS6e7MlX5Q-ntdAUso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuaisLinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TwitterSim conferenciaweb.rnp.br Google Meet, RNP, Zoom Não SIM https://ww2.uft.edu.br/index.php/radio-uft-fm Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
03/08/2020 15:42:10 cafe.pre@ufsm.br Universidade Federal de Santa Maria - UFSM Pró-Reitoria de Extensão - PREFlavi Ferreira Lisboa FilhoPró-reitor de Extensão Sim COMUNICAÇÃO -  02 ações

CULTURA E ARTE - 07 ações
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA - 02 ações
EDUCAÇÃO - 35 ações
MEIO AMBIENTE - 01 ação
SAÚDE - 46 ações
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO - 04 ações
TRABALHO - 02 ações

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://www.ufsm.br/coronavirus/Sim https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/wp-content/uploads/sites/346/2020/03/IN-PRE-01-2020.pdf  https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/wp-content/uploads/sites/346/2020/07/RETIFICA%C3%87%C3%83O-IN-01.pdfUso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, TwitterSim https://farol.ufsm.br/ Google Meet, Zoom, Jitsi Sim http://tvcampus.ufsm.br/ SIM https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/radio/Apoio e suporte de meios de comunicação de Prefeituras e Entidades parceiras das ações de extensãoEm implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/wp-content/uploads/sites/346/2019/11/RES_GR_2019_003.pdf  https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/wp-content/uploads/sites/346/2019/10/instrucao_normativa_06_2019_prograd_ufsm_insercao_extensao_nos_ppcs_graduacao.pdfResolução (ou outro instrumento jurídico interno) aprovada em Conselho Superior (ou similar)SUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
25/08/2020 11:30:46 rrneto@gmail.com Universidade Federal do Espírito Santo PROEX Renato Rodrigues Neto Pró-Reitor de Extensão Sim Comunicação Social9

Cultura9
Direitos Humanos e Justiça7
Educação38
Meio Ambiente6
Saúde44
tecnologia e produção8
trabalho2
Total123

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://producao.ufes.br/conteudo/planos-de-contingencia-e-biosseguranca-da-ufes-em-tempos-de-covid-19Sim http://www.progep.ufes.br/trabalho-remoto-covid19Relatórios Metodologias ativas, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, RNP Sim TV Ufes SIM Radio Universitária 107.4 Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
17/09/2020 18:13:22 huanymelobraga@gmail.comUNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS - PROEACSTEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAÚJOPRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIASSim 108 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.unifap.br/wp-content/uploads/2020/03/Mem-148.pdfNão Uso de sistema as aulas da universidade não retornaram em nenhuma modalidade de ensino Instagram, Facebook, YouTubeSim RNP Google Meet, RNP Não NÂO NÃO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
24/09/2020 22:39:42 roberto.lelis@gmail.com Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ Pró-Reitoria de Extensão - PROEXTRoberto Carlos Costa LelisPró-reitor de Extensão Sim Comunicação (18); Cultura (54); Direitos Humanos e Justiça (21); Educação (30); meio ambiente (7); Saúde (45); Tecnologia e Produção (19); Trabalho (14)Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim https://portal.ufrrj.br/portaria-de-normatizacao-do-trabalho-remoto-temporario-recebe-ajustes/Não Uso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuaisInstagram, Facebook, YouTubeNão Microsoft Teams, Google Meet, RNP, Zoom, JitsiNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
20/08/2020 22:49:41 pr3@uerj.br Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PR3Cláudia Gonçalves de LimaPró-reitora de Extensão e CulturaSim Comunicação - cursos: 5 / eventos: 5 / projetos: 51 = 61

Cultura - cursos: 0 / eventos: 0 / projetos: 108 = 108
Direitos Humanos e Justiça - cursos: 1 / eventos: 15 / projetos: 66 = 82
Educação - cursos: 17 / eventos: 41 / projetos: 411 = 469
Meio Ambiente - cursos: 1 / eventos: 5 / projetos: 89 = 95
Saúde - cursos: 13 / eventos: 21 / projetos: 260 = 294
Tecnologia e Produção - cursos: 7 / eventos: 5 / projetos: 72 = 84
Trabalho - cursos: 3 / eventos: 1 / projetos: 19 = 23

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica,  cursos de capacitação para servidores e comunidade externa (online)Sim http://www.boluerj.uerj.br/pdf/aeda_00132020_16032020.pdf
http://www.boluerj.uerj.br/pdf/aeda_00352020_29072020.pdf
http://www.boluerj.uerj.br/pdf/aeda_00492020_18082020.pdf
http://www.boluerj.uerj.br/atos.php?qtd=500&max=1

Sim http://www.boluerj.uerj.br/pdf/aeda_00352020_29072020.pdf ; https://drive.google.com/file/d/1EufgQgvA1-MVASR9l1Z-qbZsSkXDQteA/view?usp=sharingUso de sistema, Planilhas, Sistema SEI! USAR, emails e arquivos eletrônicos compartilhados.Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim Moodle. Google Meet, RNP, Zoom, Jitsi, BigBlueButton.Sim TV UERJ SIM Rádio UERJ Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
21/08/2020 00:00:00 gab.proec@ufma.br Universidade Federal do Maranhão-UFMA Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROECJosefa M. e S. B. Andrade – ZEFINHA BENTIVIPró-Reitora de Extensão e CulturaSim Além de reuniões de trabalho com coordenadores de projeto de extensão e outras atividades de atendimento e orientação, bem como da elaboração de documentos e editais, a PROEC/UFMA vem desenvolvendo as seguintes ações:

1-Projeto Máscaras pela Vida
Desde a sua criação, em abril de 2020 até o presente momento (agosto), o Projeto já beneficiou, diretamente, gerando emprego e renda, 33 costureiras da área Itaqui-Bacanga, mulheres que, em sua grande maioria, estavam desempregadas ou recebendo auxílio do governo devido à pandemia. O projeto articula três dimensões: o apoio à comunidade na geração de trabalho e renda; a responsabilidade social com a participação de empresas e a solidariedade na defesa da vida pela distribuição gratuita das máscaras na comunidade.
No total, até esta data, foram produzidas e distribuídas 15 mil máscaras e 03 mil porta-máscaras.  Já foram entregues gratuitamente 4.5 mil aos moradores da área Itaqui-Bacanga, uma área em que a UFMA se insere e que tem um contingente muito grande de pessoas com vulnerabilidade social. 
2-Projeto UNITI Virtual
Com o projeto, a PROEC buscou alcançar os alunos matriculados na Universidade da Terceira Idade (UNITI), de modo a que o segmento, formado por público vulnerável ao Covid-19, não ficasse sem atendimento. Estão diretamente atendidos, em média, 150 alunos, além da comunidade em geral que tem acesso livre às aulas e demais atividades programadas pela coordenação do projeto.
3-Curso de Aperfeiçoamento “PRA-EAD: Produção de Recursos Autoinstrucionais para EAD”, uma parceria da PROEC/DIREX com a Diretoria Interdisciplinar de Tecnologias na Educação (DINTE-UFMA), a superintendência de Tecnologias da Informação - STI e o Grupo SAITE.  O curso é composto por três módulos, de 60h. Atualmente, 8.964 alunos estão inscritos no curso.
4- Projeto Festival Guarnicê de Cinema/Cine Guarnicê, a ser realizado de 14 a 21 de outubro/2020, de forma virtual, com algumas atividades presenciais. 
O Projeto tem alcance de um público estimado de 10 mil pessoas, incluindo discentes, docentes, técnico-administrativo e pessoas da comunidade, possibilitando o acesso a uma grande diversidade temática de filmes que não se encontram no circuito comercial de cinema, além da promoção de entretenimento para a comunidade acadêmica em horário e espaço alternativos. O Festival Guarnicê de Cinema disponibiliza à comunidade um importante acervo fílmico, bem como favorece a  formação de plateia.
5-Projeto Do Nosso Jeito
O projeto oferece uma programação multicultural por meio de lives no Instagram com apresentações musicais, performances artísticas, oficinas e palestras de profissionais ligadas à arte e à cultura. Com alcance de um público aproximado de 1000 pessoas, incluindo discentes, docentes, técnico-administrativo e pessoas da comunidade, o Projeto promove entretenimento para a comunidade durante a pandemia, pelas redes sociais, com valorização do talento de integrantes da UFMA e da sociedade maranhense em geral.
6-Projeto Nossa Memória Fala. 
O Projeto foi concebido para oportunizar o encontro entre pessoas e lugares de memórias como é o caso do Memorial Cristo Rei, guardião da história da Universidade Federal do Maranhão. Vislumbrou-se na ferramenta de mídia, Podcast, uma forma de compartilhamento da história da Universidade, a partir de temas selecionados. Essa ferramenta conta com a vantagem de poder ser ouvido quando o usuário desejar, a partir de diversos dispositivos.
7-Projeto Narrativas Sonoras - Novelas. 
O Projeto objetiva promover o resgate de um produto que já foi muito apreciado entre os brasileiros, as radionovelas. Busca-se revisitá-lo a partir do contexto contemporâneo, pois se compreende que as novelas radiofônicas se apresentam com imenso potencial a ser explorado sob uma nova concepção, na perspectiva das novas mídias digitais, os podcasts de storytelling ou audiodramas.
8-Projeto Semeando Literatura. 
Por meio de publicações no formato e-book, o projeto pretende dar visibilidade a novos autores no âmbito das universidades públicas e privadas ao mesmo tempo em que fomenta e difunde a leitura dos gêneros literários.
9-Projeto Galerias Virtuais
Criação de dois espaços virtuais de exposição, um dedicado a obras contemporâneas a partir das exposições abrigadas no Palacete Gentil Braga e outro dedicado à memória da UFMA com o acervo do Palácio Cristo Rei. Além disso, elaboração de uma espécie de banco de dados dos artistas locais a partir do material apresentado por eles e do depoimento de cada um sobre seu processo criativo, referências cronológicas completas, bibliografia para futuras pesquisas, além de imagens que registram a trajetória de sua obra, fundamental para construção de alicerces para futuras pesquisas sobre o assunto.

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Ações que promovem trabalho e renda; atividades de inclusão de idosos, realização de cursos, webinários e games em modalidade EaD.Sim file:///C:/Users/ufma/Downloads/PORTARIA%20GR%20N%C2%BA212%20-%20MR%20(2).pdf

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/0Y4SKln1B1KZXFS.pdf

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/mRkNkXTEDIiIaSc.pdf

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/MHHwIZI5sfGLFFC.pdf

Sim http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/xzpukG9ox7HIfgv.pdf (LINK da Resolução CONSEPE 1999 de 18 de maio de 2020)Uso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticos, Reuniões por web conferências com servidores da UFMAFacebook, YouTube Sim Microsoft Teams, Google Meet, Hangouts, RNP, Moodle e AVASim TV UFMA SIM Rádio Universidade FM Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. NORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
27/07/2020 14:01:41 ludmila@ufg.br Universidade Federal de Jataí - UFJ PROEC-UFJ Ludmila Grego Maia Pró-reitora de Extensão e CulturaSim 19 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Análise de dados e evolução dos casos, treinamento de equipe de saúdeSim https://portalufj.jatai.ufg.br/n/124905-comunicado-n-1-ufj-instala-comite-covid-19

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/830/o/Boletim_de_Pessoal.016-2020_de_30-04-2020.pdf
Sim https://coec.jatai.ufg.br/n/130592-proec-publica-instrucao-normativa-proec-n-01-2020-e-mapeamento-tdicsUso de sistema, PlanilhasAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, google meetNão Google Meet, Hangouts, RNP, ZoomNão NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS

10/08/2020 11:17:10 proec@uenp.edu.br Universidade Estadual do Norte do Paraná -UENP Pró- Reitoria de Extensão e Cultura - PROECSimone Cristina Castanho Sabaini de MeloPró- Reitora de Extensão e CulturaSim Comunicação - 02
Cultura - 08
Direitos Humanos e Justiça - 07
Educação - 17
Meio Ambiente - 07
Saúde - 41
Tecnologia e Produção - 08
Trabalho - 01

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, atenção as unidades de saúde e divisas do Estado do Paraná com o estado de São Paulo e criação da plataforma de cursos online e divulgação das ações relacionada a pandemia.Sim https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-doc-gabinete/atos-executivos/atos-executivos-2020Sim https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-doc-gabinete/atos-executivos/atos-executivos-2020Uso de sistema, Planilhas, e-mailAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeNão Google Meet, Hangouts, ZoomNão SIM rádio local https://uenp.edu.br/ Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. SUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
27/07/2020 17:07:52 chicobrinati@ufsj.edu.br Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEXFrancisco Ângelo Brinati Pró-reitor de Extensão e Assuntos ComunitáriosSim     Comunicação; 4 

    Cultura; 2
    Direitos Humanos e Justiça; 1
    Educação; 2
    Meio Ambiente; 1
    Saúde; 14
    Tecnologia e Produção; 4
    Trabalho. 1
                                                                                                                      
*No levantamento constam apenas as ações institucionalizadas na Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários em chamada PIE-COVID-19. Há outras ações sendo realizadas e apenas informadas aos departamentos, pois não há fomento da UFSJ.

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Avaliação de estratégias de implantação do diagnóstico de COVID-19.Sim https://www.ufsj.edu.br/proex/portarias.phpSim Foi realizado um mapeamento das ações durante a pandemia com o conhecimento do cenário por meio de aplicação de questionário. A partir do levantamento das demandas, debatemos com a Comissão de Extensão e com outros setores da Universidade - como o Setor de Orçamento - as soluções possíveis. A regulamentação foi enviada por email aos coordenadores oferecendo: a) rodas de conversa para formação de redes e apoio em troca de experiências entre as ações; b) prorrogação dos prazos de entrega dos resultados finais em três meses; c) possibilidade de alterar o público alvo e metodologia das ações aprovadas em edital Pibex para as adaptações às plataformas digitais; d) capacitação docente e discente em plataformas digitais; e) apoio psicológico aos integrantes da ação de extensão; f) sugestão de cartilhas de segurança para ações presenciais; g) sugestão para que fosse priorizada a realização de atividades à distância; h) por fim, possibilidade de cancelar a ação aprovada em edital a qualquer momento de sua realização.Uso de sistema, PlanilhasAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, WhatsAppSim As plataformas públicas RNP.Google Meet, RNP Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
04/09/2020 18:34:28 gabinetepr5@pr5.ufrj.br Universidade Federal do Rio de Janeiro  (UFRJ) Pró-Reitoria de Extensão (PR-5)Ivana Bentes Oliveira Pró-Reitora de Extensão Sim Estamos ainda fazendo esse levantamentoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, cursos onlineSim https://xn--extenso-2wa.ufrj.br/images/CEU/RESOLUCOES/CEU_resolucao_03_aprovada_em_08jul2020.pdf                     

https://xn--extenso-2wa.ufrj.br/images/CEU/RESOLUCOES/resolucaoCEU_04_2020_aprovada_em_24ago2020.pdf
Sim https://xn--extenso-2wa.ufrj.br/images/Atendimento_EXTENS%C3%83O.pdfUso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, plataformas de reuniõesSim AVA Google Meet, RNP, Zoom, Jitsi, ciscoNão NÂO Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)https://xn--extenso-2wa.ufrj.br/index.php/creditacao/regulamentacaoSUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS

28/07/2020 10:51:26 proexadj@ufscar.br Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Pró-Reitoria de Extensão (ProEx)Roberto Ferrrari Júnior Pró-reitor de Extensão Sim 71 (setenta e uma) ACIEPEs para o Período Suplementar 1-2020 (de 4 de abril a 26 de junho). As Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPEs) são atividades curriculares complementares inseridas nos currículos de graduação, com duração semestral de 60 horas, valendo 4 créditos acadêmicos.

Comunicação: 0
Cultura: 7
Direitos Humanos e Justiça: 1
Educação: 34
Meio Ambiente: 3
Multidisciplinar: 11
Saúde: 8
Tecnologia e Produção: 5
Trabalho: 1

51 (cinquenta e uma) Atividades de Extensão relacionadas ao edital:  Plataforma Institucional de Projetos para o Enfrentamento da Covid-19. A UFSCar, por meio do Gabinete da Reitoria (GR), Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) e de sua Agência de Inovação (AIn), publicou Edital para seleção de projetos de extensão, pesquisa ou inovação com propósito de gerar soluções, mobilizar a comunidade universitária ou preparar a sociedade para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

Comunicação: 8
Cultura: 2
Direitos Humanos e Justiça: 1
Educação: 5
Meio Ambiente: 1
Multidisciplinar: 8
Saúde: 19
Tecnologia e Produção: 5
Trabalho: 2

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, cursos, consultoria, assessoriaSim UFSCar em ação: https://www.covid19.ufscar.br/ (link geral)

PORTARIAS E RESOLUÇÕES - UFSCar 
link: https://www2.ufscar.br/covid19

 - Portaria do GR nº 4370, de 14 de março de 2020, que determinou a suspensão de aulas e atividades curriculares a partir de 16 de março

 - Portaria GR nº 4371, de 15 de março de 2020, que instruiu sobre o replanejamento de atividades administrativas e procedimentos de trabalho

 - Portaria GR nº 4380, de 20 de março de 2020, que prorrogou a suspensão de aulas, atividades Curriculares e administrativas por tempo indeterminado

 - Resolução nº 319/2020, que determinou a suspensão imediata dos calendários acadêmicos e administrativos de todos os cursos de graduação presenciais da Universidade

 AÇÕES - UFScar
link https://www2.ufscar.br/covid19

 - Guias elaborados na UFSCar reúnem cuidados com autistas diante da Covid-19
 - Material criado na UFSCar compartilha cuidados em saúde mental em tempos de Covid-19
 - Docente da UFSCar elabora cartilha para crianças em períodos de isolamento social
 - LAbI da UFSCar produz podcast diário sobre a Covid-19
 - UFSCar amplia plano de contingenciamento para enfrentamento da COVID-19
 - UFSCar produz equipamentos de segurança para hospitais
 - À distância, UFSCar mantém serviços durante a quarentena
 - Bibliotecas, Editora, Gráfica e Unidade de Memória funcionam durante quarentena
 - Apoio aos estudantes da UFSCar continua durante a quarentena
 - UFSCar suspende calendários dos cursos de graduação presenciais
 - UFSCar atua para preservar saúde de estudantes indígenas
 - Hospital Universitário recebe doação de insumos para prevenir a COVID-19 
 - Conselho de Inovação da UFSCar reúne-se de modo totalmente remoto
 - Replanejamento de ações no Brasil e na UFSCar
 - ProGrad suspende os procedimentos de ingresso na graduação da UFSCar
 - Medidas de caráter temporário adotadas pela Universidade
 - Suspensão de aulas e atividades de 16 a 29 de março
 - Atenção e prevenção ao Coronavírus

 PROGRAMAS DE RÁDIO - UFSCar
link: https://www2.ufscar.br/covid19

 - “UFSCar contra a Covid-19”

Sim https://www.progpe.ufscar.br/covid-19Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Google Meet Não Google Meet Sim http://tv.ufscar.br/ SIM https://www.radio.ufscar.br/Moodle UFSCar Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
23/08/2020 08:58:35 balduinoudesc@gmail.comUniversidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade - PROEXMayco Morais Nunes Pró-reitor de Extensão, Cultura e ComunidadeSim Estamos finalizando um relatório com as ações de extensão, sendo que temos neste link as atividades desenvolvidas pela Udesc, relacionadas a pandemia: https://www.udesc.br/coronavirus. Podemos adiantar que temos ações em todas as áreas da extensão, estamos quantificando.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Desenvolvimento de testes para detectar a Covid19Sim https://www.udesc.br/coronavirus Não Estamos desenvolvendo uma política de avaliação permanente. Recebemos um relatório que está sob avaliação.Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, YouTube, Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA MoodleSim https://docs.bigbluebutton.org/ - https://teams.microsoft.comMicrosoft Teams, Google Meet, Hangouts, RNP, ZoomNão SIM Rádio Udesc - https://docs.bigbluebutton.org/Boletim diário Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
04/08/2020 16:49:53 proex@unila.edu.br Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA Pró-Reitoria de Extensão - PROEXKelly Daiane Sossmeier Pró-reitora de Extensão Sim Atualmente estão em execução 2 projetos na área de saúde que abarcam dezenas de atividades e 1 evento na área de arte e cultura. Ainda, está prevista a execução de 15 projetos (já aprovados) com início em setembro/outubro: Arte e Cultura(3); Saúde (4); Educação (5); Direitos Humanos (2); Comunicação (1) e Tecnologia e produção (1)Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Diagnóstico de COVID-19 por identificação molecular por RT-q PCR; Diagnóstico e tratamento de pacientes da COVID-19 por técnica imunológico; Medicina Personalizada para tratamento de pacientes COVID-19; barreiras sanitárias; museu digital; atendimento e monitoramento  monitoramento da situação na aldeia indígena OcoySim Não Uso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim RNP Google Meet, RNP, Zoom, JitsiNão SIM Rádio RCI (1530 AM) - Estação InnovaCitiesTurma Virtual do SIGAA e MoodleEm discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
07/08/2020 10:46:07 isousa@uea.edu.br Universidade do Estado do Amazonas - UEA Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEXAndré Luiz Tannus Dutra Pró-Reitor de Extensão e Assuntos ComunitáriosSim 12 ações de extensão, que se desdobraram em diversas atividades envolvendo a pesquisa e o ensino, para o enfrentamento da Covid-19Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, elaboração de um site, hospedado no portal da Universidade https://covid19.uea.edu.br/apresentacao-das-acoes/Sim https://covid19.uea.edu.br/documentos/Sim https://covid19.uea.edu.br/documentos/Uso de sistema Aulas virtuais Instagram, Facebook, YouTubeSim Centro de Mídias da UEA; Ambiente Virtual - Moodle; Google ClassroomGoogle Meet, Hangouts, RNP, TelessaúdeNão NÂO Utilizamos ainda o Sistema de IPTV que transmite aulas e palestras para todo o interior do estado do AmazonasEm discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. NORTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
07/08/2020 19:28:46 proext@uefs.br Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS Pró-Reitoria de Extensão - PROEXRITA DE CASSIA BREDA MASCARENHAS LIMAPRÓ-REITORA DE EXTENSÃOSim Trabalho: 02; Comunicação - 10; Cultura - 12; Direito - 02; Educação - 17; Meio Ambiente - 2; Saúde - 14; Tecnologia e Produção - 3Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, eventos virtuais, canais de TV digital, treinamento de profissionaisSim http://proex.uefs.br/arquivos/File/INSTRUCAONORMATIVAATIVIDADESCOMPLEMENTARESnova.pdfSim http://www.uefs.br/arquivos/File/Ascom/planoemergencialcoronavirusdef.pdfUso de sistema, PlanilhasMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Plataforma VP; Stream yardNão Microsoft Teams, Google Meet, Team link, Hangouts, ZoomSim TVOV - TV  Olhos'Agua NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://proex.uefs.br/arquivos/File/Resolucaoconsepe1292019.pdfProjetos pedagógicos dos cursos reformulados e oferecimento de unidades curriculares da Extensão em alguns cursos de graduaçãoNORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
18/09/2020 15:30:16 lumasa@ufg.br UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROECLucilene Maria de Sousa Pró-reitora de Extensão e CulturaSim 30 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Exames diagnósticos em apoio a rede LACEN do estado de GO; cessão do novo Hospital das Clínicas como referência ao tratamento a COVID-19 campanha de doação de equipamentos de informática aos estudantes em vulnerabilidade social da UFG; cursos de aperfeiçoamento e qualificação dos profissionais da APS para enfrentamento a COVID.Sim Disponível em  https://ufgemcasa.ufg.br/, no item "Por onde começar" - acessar "documentos"Sim https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_PROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdfUso de sistema, Grupo FocalAulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticos, webinário, livesInstagram, google meet, google classroom, moodle, RNP, Rádio UFFG, TV UFGSim Google meet, Moodle IPE Stream Yard, Webconferência RNP. Todo suporte a estas ferramentas é dada pelos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, Centro Integrado de Aprendizado em Rede (CIAR,  Reitoria Digital, bem como técnico de informatica do Centro Cultural UFG (PROEC)Google Meet, Hangouts, RNPSim Fundação TV UFG - http://www.tvufg.org.br/SIM Rádio Universitária UFG - https://www.radio.ufg.br/ Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates finalizados, com encaminhamento de proposta final para conselho(s) superior(es). CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
13/09/2020 12:21:28 ufpel.prec@gmail.com Universidade Federal de Pelotas - UFPel Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PRECFrancisca Ferreira MichelonPró-reitora de Extensão e CulturaSim Estão sendo realizadas um total de 71 ações assim distribuídas nas áreas temáticas da Extensão:

Comunicação = 8
Cultura = 2
Direitos Humanos e Justiça = 1
Educação = 7
Meio Ambiente = 9
Saúde = 39
Tecnologia e Produção = 1
Trabalho = 4

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, https://wp.ufpel.edu.br/prectaolongetaoperto/Sim https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2019/03/Resol.-42.2018-atualizada-1.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2019/05/Guia-de-integraliza%C3%A7%C3%A3o.pdf

Não Uso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, WhatsAppSim https://webconf.ufpel.edu.brGoogle Meet, Zoom, StreamYardNão SIM Rádio Federal FM 107.9 UFPel - https://wp.ufpel.edu.br/federalfmEm implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2019/03/Resol.-42.2018-atualizada-1.pdfUma parte dos nossos cursos estão com seus projetos pedagógicos reformulados e aprovados, com oferecimento parcial das atividades de Extensão integralizadas devido ao calendário alternativo. A outra parte ainda está em processo de diálogo e adequação dos seus PPCs. SUL UNIVERSIDADES FEDERAIS
15/09/2020 08:35:50 eduardo.lima@ufra.edu.brUniversidade Federal Rural da Amazônia - UFRA Pró-Reitoria de Extensão - PROEXEduardo do Valle Lima Pró-Reitor de Extensão Sim Aproximadamente 02 ações de extensão por área temática da extensão, ou seja, totalizando 16 ações no contexto da pandemia.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Institucionalização, acompanhamento e certificação das Live's realizadas como ferramenta de comunicação da academia com a sociedade no contexto da Pandemia.Sim https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=467Sim https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=438Uso de sistema Aulas virtuais Instagram, Facebook Sim SIGAA Google Meet, RNP Não NÂO Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. NORTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
09/09/2020 16:29:03 sandrajmattos@gmail.comUniversidade Federal de Mato Grosso - UFMT Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência - PROCEVRenilson Rosa Ribeiro Pró-reitor de Cultura, Extensão e VivênciaSim Comunicação6

Cultura1
Desporto2
Direitos Humanos e Justiça8
Educação18
Meio Ambiente2
Saúde51
Tecnologia e Produção7
Trabalho2
Total Geral97

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Mapeamento Covid-19, boletins informativos.Sim https://www.ufmt.br/unidade/extensao-procev/pagina/normativas-e-diretrizes-da-extensao/749Sim https://www.ufmt.br/unidade/extensao-procev/pagina/normativas-e-diretrizes-da-extensao/749Uso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticos, PDTICsInstagram, Facebook, YouTube, Twitter, Zoom, Google Meet, RNP,  Telegran, Strean Yeard, etc.Sim RNP - Google Meet Microsoft Teams, Google Meet, Team link, Hangouts, RNP, Zoom, Jitsi, Zoon, e outroSim TVU - TV Universitária SIM Podcast - parceiras com mais de 35 rádiosPodcast - parceiras com mais de 35 rádiosEm discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. CENTRO-OESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
24/08/2020 11:09:58 dellaroza@uel.br Universidade Estadual de Londrina Pró reitoria de Extensão e Cultura da UEL PROEX Mara Solange Gomes DellarozaPro reitora de Extensão e CulturaSim Aproximadamente umas 30,   em variadas áreas: comunicação, saúde, direitos humanos, educação, tecnologia e produção, trabalhoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Orientação a  proprietários de animais, exames laboratoriais, programas de rádio e TV, participação em campanhas humanitáriasSim http://www.uel.br/proex/Download/Resolucao-CEPE-028-2020.pdf

http://www.uel.br/proex/Download/resolucao-cepe-ca-008-2020.pdf
Não Uso de sistema Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Twitter, Anchor, SpotifySim Google Meet Google Meet, Hangouts, ZoomSim TV UEL SIM Rádio UEL Facebook, Instragam, What app.Em discussão (minuta de normativa em construção)Debates sobre o texto da minuta de resolução a ser encaminhado para apreciação e análise de Conselho Superior ou similar. SUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS

22/08/2020 04:01:05 fabiana.veloso@unioeste.brUNIOESTE PROEX Fabiana Regina Veloso Pró Reitor de Extensão Sim 390 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Todas as atividades de Extensão remodelaeam sua rotina para o contexto de isolamento social e mantiveram-se ativas de algum modo.Sim https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/servicos-proex/instrucoes-de-servicosNão Relatórios redigidos pelo coordenador da atividade são aprovados pelas comissões e registrados na PROEX.Aulas virtuais, Ações práticas da área da saúde nas clínicas, HU, laboratóriosInstagram, Facebook, YouTubeSim Teams Microsoft Teams, Google Meet, ZoomSim Imago SIM Web rádio Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)Em fase de publicação (aprovada)Discussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoSUL INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
20/08/2020 17:10:08 extens@unifal-mg.edu.br Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG Pró-Reitoria de Extensão - PROEXEliane Garcia Rezende Pró-Reitora de Extensão Sim 2 na área Educação, 9 na área Saúde e uma na área de Tecnologia e ProduçãoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Treinamento de agentes de saúde de instituição parceira para coleta de material para diagnóstico do COVID-2019; Capacitação para utilização de modelos matemáticos epidemiológicos preditivos da COVID-19 para a tomada de decisão em saúde pública.Sim https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/03/31/comunicados-oficiais-atividades-academicas-e-administrativas-no-periodo-de-suspensao-das-aulas-presenciais/Sim https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/wp-content/uploads/sites/96/2020/08/RESOLUCAO_N_07_29_ABRIL_2020_autoriza_acoes_extensao_remotas_pandemia.pdf; https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/03/17/nota-da-pro-reitoria-de-extensao-a-comunidade-academica/Uso de sistema, Planilhas, email institucionalMetodologias ativas, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, Google Meet, JitsiSim Webconf Google Meet, RNP, Zoom, JitsiNão SIM Rádio Federal FM, 101,3 MHz, emissora educativa da Fundação de Apoio a Universidade Federal de Alfenas (FACEPE)Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
11/09/2020 18:42:48 proec@unicerrado.edu.br Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - PROECWelthon Rodrigues CunhaPró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos EstudantisSim 10 ações Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim Não disponível. Sim Não disponível Uso de sistema Metodologias ativas, Aulas virtuaisGoogle Meet e Google ClassroomSim Zoom Microsoft Teams, Zoom Não NÂO Não Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)Ainda não disponível pois está em construção no site da PROEC. Será disponibilizado em breve.Discussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão com Coordenações e Colegiados de CursoCENTRO-OESTE INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
03/09/2020 11:04:05 1.proex@unilab.edu.br 2.Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UnilabPró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura - Proex3.Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura - PROEX5.Pró-Reitor de Extensão, Arte e CulturaSim Estão sendo realizadas 81 ações do Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura em contexto de pandemia, divididas nas seguintes áreas temáticas:

•Comunicação - 4
•Cultura - 15
•Direitos Humanos e Justiça - 9
•Educação - 24
•Meio Ambiente - 5
•Saúde - 20
•Tecnologia e Produção - 3
•Trabalho - 1

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/IN-proex.pdf
http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/INSTRU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-N%C2%B0-02_2020-Disp%C3%B5e-sobre-orienta%C3%A7%C3%B5es-aos-Institutos-e-outros-%C3%B3rg%C3%A3os-da-Unilab-referentes-a-Curriculariza%C3%A7%C3%A3o-da-extens%C3%A3o-no-%C3%A2mbito-dos-cursos-de-.pdf

Não Acompanhamento  a partir do envio e preenchimento do Formulário de Acompanhamento de Projetos de Extensão pelos coordenadores, sendo possível identificar as ações que estão sendo realizadas. Posteriormente serão realizadas reuniões virtuas com a equipe de projetos. Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticos, Ambientes remotos para realização de ações de extensãoInstagram, Facebook, YouTube, Skype, Whatsapp, Sites próprios, Formulários GoogleSim Serviço de Conferência Web da RNPGoogle Meet, RNP, Zoom Não NÂO Podcast Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://unilab.edu.br/legislacao-proex/Discussão sobre como implantar a Resolução da Inserção da Extensão entre as gestões da Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (ou similares)NORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS
20/08/2020 19:50:12 proex@uvanet.br Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXLuiz Antonio Araújo GonçalvesReitor de Extensão e CulturaSim 82 AÇÕES DE EXTENSÃO - COMUNICAÇÃO (2); CULTURA (7); DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA (3); EDUCAÇÃO (18); MEIO AMBIENTE (25); SAÚDE (11); TECNOLOGIA E PRODUÇÃO (3); TRABALHO (13) Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaSim http://www.uvanet.br/documentos/provimento_4f97b745992fe63e9c865927ac117b6f.pdfSim http://www.uvanet.br/documentos/provimento_6730b1969e36c46ac8a3a0610dbc56a5.pdfUso de sistema Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTubeSim SISTEMA ACADÊMICO - GOOGLE MEETGoogle Meet, Hangouts, ZoomNão NÂO Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)http://www.uvanet.br/documentos/resolucao_ca4e1e77fe6b72081c9e64cba8bd3386.pdfResolução (ou outro instrumento jurídico interno) aprovada em Conselho Superior (ou similar)NORDESTE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
13/08/2020 17:13:04 prex.unitau@gmail.com Universidade de Taubaté - UNITAU Pró-reitoria de Extensão Letícia Maria Pinto da CostaPró-reitora de Extensão Sim Os projetos e programas de extensão, em sua maioria ,foram mantidos remotamente, com a realização de atividades online. 

Na área de EDUCAÇÃO, desenvolvemos projetos junto às escolas do município. No total são 10 projetos, que realizaram 22 ações online. Ainda na área de educação, os projetos desenvolvidos fora das escolas municipais realizaram 13 ações.
Na área de CULTURA, foram realizadas 17 ações.
Em DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA, 03 ações.
Em COMUNICAÇÃO, 06 ações.
Em MEIO-AMBIENTE, 03 ações.
Na área de SAÚDE foram 21 ações.
Para a área do TRABALHO, realizaram-se 17 atividades. 
Em TECNOLOGIA E PRODUÇÃO, foram 13 ações.

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Rodas de Conversa, Pocket Shows, Indicações de Filmes, livros, podcasts. Sim https://unitau.br/noticias/detalhes/4247/comunicado-coronavirus-17-03-ato-executivo-n-ordm-009-2020/Não Uso de sistema, Planilhas, Relatos de Experiência. Metodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticos, Rodas de conversa, Atendimento virtualInstagram, Facebook, YouTube, Zoom, Microsoft Teams.Não Microsoft Teams, Google Meet, ZoomSim TV UNITAU SIM RADIO UNITAU Em discussão (minuta de normativa em construção)Elaboração/redação da minuta de resolução. SUDESTE INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
28/07/2020 14:41:28 secretaria@prex.ufc.br UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ PREX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃOELIZABETH  DE FRANCESCO DAHERPRÓ-REITORIA DE EXTENSÃONão Sim Resolução n˚8/Consuni-UFC, https://prex.ufc.br/wp-content/uploads/2020/07/sei-ufc-portaria112de17jul2020-gabinetereitor.pdf, Sim https://prex.ufc.br/wp-content/uploads/2020/07/sei-ufc-portaria112de17jul2020-gabinetereitor.pdf, Uso de sistema, Planilhas, VISITASMetodologias ativas, Aulas virtuais, Orientação para produção de materiais didáticosInstagram, Facebook, YouTube, TwitterSim Solar Microsoft Teams, Google Meet, RNP, ZoomNão SIM RADIO FM UNIVERSITÁRIA Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)Resolução nº 28/CEPE, de 1 de dezembro de 2017 Descrição: Dispõe sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC).Projetos pedagógicos dos cursos reformulados e oferecimento de unidades curriculares da Extensão em alguns cursos de graduaçãoNORDESTE UNIVERSIDADES FEDERAIS

https://www.ufms.br/reitoria-da-ufms-cria-comite-emergencial-para-covid-19/
https://www.ufms.br/coe-ufms-aprova-criacao-de-grupo-de-trabalho-de-pessoal-e-ensino/
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1518924&id_orgao_publicacao=0
http://portal.utfpr.edu.br/documentos/graduacao-e-educacao-profissional/prograd/legislacao/cursos-de-graduacao/reso-69-18-regulamento-atividades-de-extensao.pdf
http://www.uece.br/noticias/uece-institui-regime-especial-de-trabalho-como-forma-de-enfrentamento-ao-covid-19/
http://www.uece.br/wp-content/uploads/2019/12/RES-4476-CEPE.pdf
https://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2020/05/Plano-de-conting%c3%aancia-Institucional-IFC-Consulta-P%c3%bablica-1.pdf
https://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Memorando-Eletr%c3%b4nico-SIPAC.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.ifgoiano.edu.br%2Fhome%2Findex.php%2Fcurricularizacao.html
http://www.uepb.edu.br
http://portal.unemat.br/index.php?pg=site&i=proec&m=resolucoes
https://proex.ufop.br/normas/resolucoes-e-portarias
https://unifei.edu.br/atualizacoes-sobre-o-coronavirus/
https://unifei.edu.br/pessoal/ponto-biometrico/norma-da-jornada-de-trabalho-registro-e-controle-de-frequencia-dos-servidores-tecnicos-administrativos-em-educacao-e-empregados-publicos-da-universidade-federal-de-itajuba-unifei/
https://owncloud.unifei.edu.br/index.php/s/rol53Ki3UY6BYGo
http://www.uems.br/covid19/caues
http://www.uems.br/assets/uploads/ailen/arquivos/2020-05-27_20-44-06.pdf
https://coronavirus.ufsc.br/documentos-legislacao-e-portarias/
https://coronavirus.ufsc.br/documentos-legislacao-e-portarias/
https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Ferramentas-Gratuitas-de-Apoio-%C3%A0-Educa%C3%A7%C3%A3o-a-Dist%C3%A2ncia.pdf
https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Ferramentas-Gratuitas-de-Apoio-%C3%A0-Educa%C3%A7%C3%A3o-a-Dist%C3%A2ncia.pdf
https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Ferramentas-Gratuitas-de-Apoio-%C3%A0-Educa%C3%A7%C3%A3o-a-Dist%C3%A2ncia.pdf
https://curricularizacaodaextensao.ufsc.br/
https://uenf.br/portal/wp-content/uploads/2020/07/EDITAL-RETIFICADOR-PBEX-2020.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/519/o/Resolu%C3%A7%C3%A3o_006_de_27_de_mar%C3%A7o_de_2020.pdf
http://novosite.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Projeto-pedagogico.pdf
http://www.unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/news/ordem-de-servico-conjunta-prograd-proexc-n-001-de-22-de-maio-de-2019
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNhLmJyfHRyYW5zcGFyZW5jaWFzfGd4OjFmODY0MzQ5NjBhMGViODg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNhLmJyfHRyYW5zcGFyZW5jaWFzfGd4OjZkYThlMzgyM2VjNDZkMjU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNhLmJyfHRyYW5zcGFyZW5jaWFzfGd4OjFmODY0MzQ5NjBhMGViODg
http://www.urca.br/novo/portal/images/2019/provimento_n_011_2020_prorrogacao_da%20_suspensao_ate_14_de_junho.pdf
http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2020/Portaria%2013.2020%20-%20Diretrizes%20Bolsa%20Extensao%20remota.pdf
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2019/07/PROEXUFCA-Resolu%C3%A7%C3%A3o-de-Integraliza%C3%A7%C3%A3o-da-Extens%C3%A3o-na-UFCA-Integraliza%C3%A7%C3%A3o-da-Extens%C3%A3o-16.05.2019.pdf
https://sei.ifpr.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?wt7h6hFBI_9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boq85RT83lXySP70gs8yhhAT6HJuRVpEi_cqJPA6khJZ80
https://sei.ifpr.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzOtStxa9xVC6kVFjipuYpRzUxkO1tyTascXT3hkDfQfTF4jCrupJrjC9yTlfNcKrF0SRAttNkpsTrI8Y03jMQpE
https://sistemas.uepg.br/producao/reitoria/documentos/162020-03-1723.pdf
https://www.uema.br/2020/06/informativo-uema-no-combate-a-pandemia-do-novo-coronavirus/
https://diariooficial.to.gov.br/busca/?por=texto&texto=&data-inicial=2019-12-13&data-final=2019-12-16
http://unirv.edu.br/paginas.php?id=632
http://www.tvu.ufla.br
http://www.universitariafm.ufla.br/
http://www.ufopa.edu.br/ufopa/coronavirus/
http://ufopa.edu.br/procce/comunica/noticias/procce-informa-sobre-o-cadastro-de-acoes-de-extensao-durante-o-periodo-de-home-office/
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/procce/documentos/2019/cad8c3a958361e50bd81ee001c1b8d71.pdf
https://portal.ufgd.edu.br/secao/coronavirus/index
https://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/80/17-03-2020/IN%20Progesp%20-%2017-03-2020.pdf
https://ifrs.edu.br/coronavirus/
https://www.uffs.edu.br/acessofacil/coronavirus/ultimas-informacoes
https://www.uffs.edu.br/acessofacil/coronavirus/orientacao
https://portal.ifrj.edu.br/conselho-superior/2020
http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/extensao/arquivos/resolucao-da-curricularizacao.pdf
https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/pro-reitorias/extensao/politica-e-normas/instrucoes-normativas
https://www.ifsudestemg.edu.br/coronavirus/medidas-administrativas
https://unimontes.br/wp-content/uploads/2020/07/Portaria-n%C2%BA-078-Reitor.pdf
https://unimontes.br/wp-content/uploads/2019/05/resolucoes/cepex/2018/resolucao_cepex100.pdf
http://www.ufabc.edu.br/sobre-o-coronavirus
http://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_928.pdf
https://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/Resolu%C3%A7%C3%A3o_ConsEPE_222_10-carga-hor%C3%A1ria_de_gradua%C3%A7%C3%A3o_em_a%C3%A7%C3%B5es_de_extens%C3%A3o.pdf
https://www.ufpe.br/documents/398575/2694122/Res+2020+03+CONSAD.pdf/324846c3-7050-4adc-96a4-0eb4e8398059
http://www.ufpe.br/ntvru
http://www.ufpe.br/ntvru
https://www.ufpe.br/documents/398575/400862/Res+2017+09+CCEPE.pdf/8ac4cadc-af47-41b1-bed5-a7a63dfaeb42
https://www.ufrb.edu.br/portal/normativos-coronavirus-covid-19
https://www.ufrb.edu.br/soc/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/documento/20190409163116_135905.PDF
https://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/202003/20184255-portaria-interna-022-2020-suspensao-atividades-covid19.pdf
https://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/202003/20184255-portaria-interna-022-2020-suspensao-atividades-covid19.pdf
https://www.furg.br/arquivos/Informes_da_Reitoria/2020/31-03-20-plano-contingencia-FURG-atualizacao.pdf
https://www.furg.br/comunicacao/furg-tv
https://www.furg.br/comunicacao/furg-fm
https://www.ifsc.edu.br/covid-19
http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/consup_resolucao40_2016_curriculariza%C3%A7ao_extens%C3%A3o.pdf
https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o_23.2020_CONSU-Desenvolvimento-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extens%C3%A3o-RETIFICADA.pdf
https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o_23.2020_CONSU-Desenvolvimento-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extens%C3%A3o-RETIFICADA.pdf
http://proex.uern.br/default.asp?item=proex-documentos-legisla%E7%E3o
http://www.ufac.br/site/docs/2020/InstrucaoNormativaProexn01de10deabrilde2020.pdf
http://www.unespar.edu.br/noticias/reitoria-determina-suspensao-de-aulas-a-partir-desta-terca-feira-17/1584379832483_resolucao-001-2020-suspende-aulas-e-atividades-covid-19.pdf
http://www.unespar.edu.br/noticias/reitoria-determina-suspensao-de-aulas-a-partir-desta-terca-feira-17/1584379832483_resolucao-001-2020-suspende-aulas-e-atividades-covid-19.pdf
http://www2.ueap.edu.br/Arquivos/Resolucoes/2019/936034775.pdf
http://www.prac.ufpb.br/prac/contents/em-destaque/instrucao-normativa
http://www.prac.ufpb.br/prac/contents/em-destaque/instrucao-normativa
https://www3.unicentro.br/proec/regulamentacao-da-extensao-na-unicentro/
https://www3.unicentro.br/proec/wp-content/uploads/sites/73/2020/05/resolucao-curricularizacao-com-alteracoes.pdf
https://docs.uft.edu.br/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/L9JzxjU0SUm6hnqfg21p0Q/content/23-2020%20-%20Plano%20de%20Conting%C3%AAncia%20para%20desenvolver%20%20atividades%20administrativas%20e%20acad%C3%AAmicas%20da%20UFT.pdf
https://docs.uft.edu.br/share/s/lKl9yAKJS6e7MlX5Q-ntdA
http://conferenciaweb.rnp.br
https://ww2.uft.edu.br/index.php/radio-uft-fm
https://www.ufsm.br/coronavirus/
https://farol.ufsm.br/
http://tvcampus.ufsm.br/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/radio/
http://producao.ufes.br/conteudo/planos-de-contingencia-e-biosseguranca-da-ufes-em-tempos-de-covid-19
http://www.progep.ufes.br/trabalho-remoto-covid19
http://www.unifap.br/wp-content/uploads/2020/03/Mem-148.pdf
https://portal.ufrrj.br/portaria-de-normatizacao-do-trabalho-remoto-temporario-recebe-ajustes/
https://coec.jatai.ufg.br/n/130592-proec-publica-instrucao-normativa-proec-n-01-2020-e-mapeamento-tdics
https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-doc-gabinete/atos-executivos/atos-executivos-2020
https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-doc-gabinete/atos-executivos/atos-executivos-2020
https://uenp.edu.br/
https://www.ufsj.edu.br/proex/portarias.php
https://xn--extenso-2wa.ufrj.br/images/Atendimento_EXTENS%C3%83O.pdf
https://xn--extenso-2wa.ufrj.br/index.php/creditacao/regulamentacao
https://www.progpe.ufscar.br/covid-19
http://tv.ufscar.br/
https://www.radio.ufscar.br/
https://www.udesc.br/coronavirus
https://covid19.uea.edu.br/documentos/
https://covid19.uea.edu.br/documentos/
http://proex.uefs.br/arquivos/File/INSTRUCAONORMATIVAATIVIDADESCOMPLEMENTARESnova.pdf
http://www.uefs.br/arquivos/File/Ascom/planoemergencialcoronavirusdef.pdf
http://proex.uefs.br/arquivos/File/Resolucaoconsepe1292019.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_PROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdf
https://webconf.ufpel.edu.br
https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2019/03/Resol.-42.2018-atualizada-1.pdf
https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=467
https://progep.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=438
https://www.ufmt.br/unidade/extensao-procev/pagina/normativas-e-diretrizes-da-extensao/749
https://www.ufmt.br/unidade/extensao-procev/pagina/normativas-e-diretrizes-da-extensao/749
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/servicos-proex/instrucoes-de-servicos
https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/03/31/comunicados-oficiais-atividades-academicas-e-administrativas-no-periodo-de-suspensao-das-aulas-presenciais/
http://unilab.edu.br/legislacao-proex/
http://www.uvanet.br/documentos/provimento_4f97b745992fe63e9c865927ac117b6f.pdf
http://www.uvanet.br/documentos/provimento_6730b1969e36c46ac8a3a0610dbc56a5.pdf
http://www.uvanet.br/documentos/resolucao_ca4e1e77fe6b72081c9e64cba8bd3386.pdf
https://unitau.br/noticias/detalhes/4247/comunicado-coronavirus-17-03-ato-executivo-n-ordm-009-2020/
https://prex.ufc.br/wp-content/uploads/2020/07/sei-ufc-portaria112de17jul2020-gabinetereitor.pdf,


71 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento.Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores.Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras).Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômicaNORTE NORDESTE CENTRO-OESTESUL SUDESTE UNIVERSIDADES FEDERAISIES ESTADUAIS INSTITUTOS FEDERAISINSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
ABSOLUTOS 54 63 69 69 57 RESPONDENTES 12 18 14 20 23 RESPONDENTES 47 28 8 4 Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)

76% 89% 97% 97% 80% 19 42 16 27 44 18 16 24 3 Em discussão (minuta de normativa em construção)
TOTAL 7 24 2 7 21 TOTAL 65 44 32 7 Em discussão (minuta de normativa em construção)
% 63% 43% 88% 74% 52% % 72% 64% 25% 57% Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)

Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)



Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Finalizada e em execução (normativa publicada, 100% dos Projetos Pedagógicos reformulados e implementado nos 100% dos cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em implantação (normativa aprovada e publicada; em fase de discussão sobre a operacionalização e implantação pelos cursos; adesão parcial de alguns cursos de graduação)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)
Em discussão (minuta de normativa em construção)

31
52

4



Quantas ações em contexto de pandemia estão sendo realizadas em sua instituição, em cada uma das áreas temáticas da Extensão?Quais  atividades abaixo, vinculadas a programas, projetos ou cursos de extensão, sua instituição realizou nesse período?
4 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica

19 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Análise de dados e evolução dos casos, treinamento de equipe de saúde
Saúde - 8
Direitos Humanos e Justiça - 2
Comunicação - 8
Trabalho - 4
Educação - 8
Tecnologia e Produção - 1Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica

229 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
    Comunicação; 4 
    Cultura; 2
    Direitos Humanos e Justiça; 1
    Educação; 2
    Meio Ambiente; 1
    Saúde; 14
    Tecnologia e Produção; 4
    Trabalho. 1
                                                                                                                      
*No levantamento constam apenas as ações institucionalizadas na Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários em chamada PIE-COVID-19. Há outras ações sendo realizadas e apenas informadas aos departamentos, pois não há fomento da UFSJ.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Avaliação de estratégias de implantação do diagnóstico de COVID-19.
SAÚDE = 3; TRABALHO = 1; TECNOLOGIA E PRODUÇÃO = 1Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Temos 15 ações relacionadas diretamente contra a COVID 19 advindas de edital direcionado as ações; as demais ações dos dois editais da Pró-reitoria seguem suas ações virtualmente, com atuação parcial no combate a pandemia; e os que não se adequaram remotamente, estão solicitando cancelamento.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Total: 57 ações, sendo: 2 (comunicação); 5 (cultura); 4 (Direitos Humanos e Justiça); 14 (Educação); 2 (Meio Ambiente); 15 (Saúde); 12 (Tecnologia e Produção); e 3 (Trabalho).Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
71 (setenta e uma) ACIEPEs para o Período Suplementar 1-2020 (de 4 de abril a 26 de junho). As Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPEs) são atividades curriculares complementares inseridas nos currículos de graduação, com duração semestral de 60 horas, valendo 4 créditos acadêmicos.

Comunicação: 0
Cultura: 7
Direitos Humanos e Justiça: 1
Educação: 34
Meio Ambiente: 3
Multidisciplinar: 11
Saúde: 8
Tecnologia e Produção: 5
Trabalho: 1

51 (cinquenta e uma) Atividades de Extensão relacionadas ao edital:  Plataforma Institucional de Projetos para o Enfrentamento da Covid-19. A UFSCar, por meio do Gabinete da Reitoria (GR), Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) e de sua Agência de Inovação (AIn), publicou Edital para seleção de projetos de extensão, pesquisa ou inovação com propósito de gerar soluções, mobilizar a comunidade universitária ou preparar a sociedade para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

Comunicação: 8
Cultura: 2
Direitos Humanos e Justiça: 1
Educação: 5
Meio Ambiente: 1
Multidisciplinar: 8
Saúde: 19
Tecnologia e Produção: 5
Trabalho: 2

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, cursos, consultoria, assessoria

15 ações. Comunicação - 3; Cultura - 3; Direitos humanos e justiça - 1; Educação - 5; Meio Ambiente - 1; Tecnologia e produção -1; Trabalho - 1.Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Eventos culturais
15 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).

Cultura 45,  Direitos Humanos e Justiça 40, Educação 125, meio Ambiente 7, Saúde 147, Tecnologia e produção 43, trabalho 10. Total geral  417Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Comunicação3
Cultura1
Desporto2
Direitos Humanos e Justiça6
Educação10
Meio Ambiente2
Saúde42
Tecnologia e Produção5
Trabalho2

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Mapeamento e notas técnicas da Covid-19
20 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica

Não é possível definir.Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
78 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica

COMUNICAÇÃO -  02 ações
CULTURA E ARTE - 07 ações
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA - 02 ações
EDUCAÇÃO - 35 ações
MEIO AMBIENTE - 01 ação
SAÚDE - 46 ações
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO - 04 ações
TRABALHO - 02 açõesServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Foram registradas 67 ações de extensão e 418 atividades docentes (https://sigpex.sistemas.ufsc.br)Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, cursos para docentes sobre tecnologias digitais, moodle, educação virtual, etc

5 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
ÁREA TEMÁTICA DE EXTENSÃO
COMUNICAÇÃO11
CULTURA11
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA8
EDUCAÇÃO61
MEIO AMBIENTE1
SAÚDE103
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO10
TRABALHO6
TOTAL211

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
266 projetos registrados com ações em diversas áreas temáticas.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Atualmente estão em execução 2 projetos na área de saúde que abarcam dezenas de atividades e 1 evento na área de arte e cultura. Ainda, está prevista a execução de 15 projetos (já aprovados) com início em setembro/outubro: Arte e Cultura(3); Saúde (4); Educação (5); Direitos Humanos (2); Comunicação (1) e Tecnologia e produção (1)Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Diagnóstico de COVID-19 por identificação molecular por RT-q PCR; Diagnóstico e tratamento de pacientes da COVID-19 por técnica imunológico; Medicina Personalizada para tratamento de pacientes COVID-19; barreiras sanitárias; museu digital; atendimento e monitoramento  monitoramento da situação na aldeia indígena Ocoy
Saúde: 30 trabalhos
Comunicação: 05 trabalhos
Cultura: 30
Direitos humanos e justiça: 01
Educação: 06
Tecnologia e produção: 03Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
Estão sendo desenvolvidas 4 ações, nas seguintes áreas: Direitos Humanos e Justiça, Educação, Tecnologia e Produção.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
12 ações de extensão, que se desdobraram em diversas atividades envolvendo a pesquisa e o ensino, para o enfrentamento da Covid-19Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, elaboração de um site, hospedado no portal da Universidade https://covid19.uea.edu.br/apresentacao-das-acoes/
1 - Comunicação; 4 - Direitos Humanos e Justiça; 17 - Educação; 17 - Saúde; 9 - Tecnologia e Produção; 2 - TrabalhoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Estão sendo realizadas 36 (trinta e seis) ações, sendo: 
Educação: 08
Saúde: 14
Comunicação: 07
Meio-ambiente: 02
Tecnologia e Produção: 04
Direitos Humanos e Justiça: 01
Total: 36

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica



Esclarecemos que consideramos Projetos e Programas que estão sendo realizados como os que pleitearam bolsa de extensão, com a justificativa de realização de ações durante a pandemia. São estes: Comunicação (6); Cultura (10); direitos humanos e justiça (10); Educação (45); Meio Ambiente (19); Saúde (32); Tecnologia e Produção (15); Trabalho (7). 
Além destes, ocorrem mais 29 ações específicas de enfrentamento à Pandemia, sem identificação da área temática. 
Ainda, estavam programados 196 Cursos e Eventos de extensão (Comunicação - 11; Cultura 18; Direitos humanos e justiça - 11; educação - 68; Meio Ambiente - 12; Saúde - 50; Tecnologia e Produção - 10; Trabalho -16) . Entretanto, com a emergência da pandemia, muitas atividades tiveram que ser reorganizadas, atrasando a elaboração de relatórios, o que nos impede a identificação de quais destas atividades já ocorreram. 

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Atividades registradas para o período de 18/março à 18 de dezembro de 2020
(concluídas, em execução e aprovadas/classificadas para execução)
Comunicação - 6
Cultura - 50
Direitos Humanos e Justiça - 12
Educação - 119
Meio Ambiente - 18
Saúde - 35
Tecnologia e Produção – 72 
Trabalho - 22 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Trabalho: 02; Comunicação - 10; Cultura - 12; Direito - 02; Educação - 17; Meio Ambiente - 2; Saúde - 14; Tecnologia e Produção - 3Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, eventos virtuais, canais de TV digital, treinamento de profissionais
Universidade em geral, não só ações de extensão: Redes de apoio e de aconselhamento;  linhas diretas, blogs e podcasts para o esclarecimento de dúvidas sobre a doença e divulgação de informações confiáveis; campanhas de doações de produtos alimentícios e de higiene para os mais necessitados; doações e empréstimos de computadores e tablets para que os estudantes pudessem acompanhar as atividades didáticas a distância; prestação de serviços de saúde (nos hospitais universitários); atividades educativas, artísticas e culturais; editais de apoio a cultura;Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
Comunicação=13
Cultura=22
Direitos Humanos e Justiça=23
Educação=132
Meio Ambiente=17
Saúde=97
Tecnologia e Produção=30
Trabalho=13 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
60 sendo 24 educação 18 saúde e 18tecnologiaServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica

40 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Comunicação - 02
Cultura - 08
Direitos Humanos e Justiça - 07
Educação - 17
Meio Ambiente - 07
Saúde - 41
Tecnologia e Produção - 08
Trabalho - 01 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, atenção as unidades de saúde e divisas do Estado do Paraná com o estado de São Paulo e criação da plataforma de cursos online e divulgação das ações relacionada a pandemia.

34 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
São 34 projetos  realizados através de edital específico para ações em contexto de pandemia.  Além disso, temos outras ações de extensão sendo desenvolvidas de forma não presencial, como projetos, cursos ou eventos.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
A PROEX publicou edital de extensão no total de R$ 60 mil. Foram 12 projetos aprovados, com valor de R$5mil. 6 na área de Saúde; 1 de Comunicação; 2 de Cultura e Arte; 2 de Direitos Humanos e Justiça; 1 de Tecnologia e Trabalho. Outros projetos estão em andamento também: https://ufsb.edu.br/acoes  Além disso, a PROEX criou o Programa Institucional Extensão em Rede: "tecer o comum": https://www.extensaoemrede.com/Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
40 ações em saúde;  08 em educação; 10 em Tecnologia e Produção; 05 Direitos Humanos e Justiça; 03 comunicação. A PROEX também possui ações institucionais voltadas para a pandemia que dialoga com todas áreas temáticas como por exemplo: Campanha UFT Solidária que abrange os sete campus da UFT; Projeto voltado para as comunidades tradicionais- Covid-19 para aquisição de material de limpeza e aquisição de cestas básicas;  aquisição de kits de prevenção para os servidores e produção de protetores faciais; Projeto Conexão-UFT dentre outros. Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Os projetos e programas de extensão, em sua maioria ,foram mantidos remotamente, com a realização de atividades online. 
Na área de EDUCAÇÃO, desenvolvemos projetos junto às escolas do município. No total são 10 projetos, que realizaram 22 ações online. Ainda na área de educação, os projetos desenvolvidos fora das escolas municipais realizaram 13 ações.
Na área de CULTURA, foram realizadas 17 ações.
Em DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA, 03 ações.
Em COMUNICAÇÃO, 06 ações.
Em MEIO-AMBIENTE, 03 ações.
Na área de SAÚDE foram 21 ações.
Para a área do TRABALHO, realizaram-se 17 atividades. 
Em TECNOLOGIA E PRODUÇÃO, foram 13 ações.

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Rodas de Conversa, Pocket Shows, Indicações de Filmes, livros, podcasts. 
Comunicação: 7
Cultura: 1
Direitos Humanos e Justiça: 9
Educação: 4
Meio Ambiente: 1
Saúde: 6
Tecnologia e Produção: 14
Trabalho: 3 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Comunicação - 9, Cultura - 20, Direitos Humanos - 24, Educação - 63, Meio Ambiente - 51, Saúde - 28, Tecnologia - 33 e Trabalho - 14Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃOServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
14 Comunicação; 3 Cultura; 7 Direitos Humanos; 17 Educação; 1 Meio Ambiente; 16 Saúde; 27 Tecnologia e Produção e 7 TrabalhoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
17 ações de saúde e 1 de culturaServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Comunicação - 4
Cultura - 6
Educação - 2
Meio Ambiente - 2
Saúde - 4
Tecnologia e Produção - 3Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).

30 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Comunicação (mais de 20) , Cultura (mais de 20), Educação (mais de 100), Saúde (mais de 50), tecnologia e produção (mais de 200)Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Direitos Humanos e Justiça: 1; Educação: 4; Meio Ambiente: 2; Saúde: 12.Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Participação no Comitê Contingencial do Covid-19 da Prefeitura Municipal de Santo André - PMSA, Participação na comissão que discute o Plano de Retorno Pós-Covid-19 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico/PMSA, Participação no grupo das IES que discutiu as questões referentes à Covid-19 no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Participação no grupo de IES coordenado pela UFABC que elaborou um amplo levantamento de ações referentes à Covid-19 nas IES do Grande ABC., 
•Comunicação 12
•Cultura 17
•Direitos Humanos e Justiça 14
•Educação 37
•Meio Ambiente 10
•Saúde 21
•Tecnologia e Produção 14
•Trabalho 8

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
3 tecnologia e produção, 5 cultura, 5 saúde, 2 educação, 2 direitos humanos Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Dentre as várias ações extensionistas desenvolvidas na UFPE referentes à pandemia, temos o registro de 40 projetos: 1 em Comunicação, 3 em Direitos Humanos e Justiça, 3 em Educação, 28 em Saúde, 4 em Tecnologia e Produção, e 1 em Trabalho.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
2 na área Educação, 9 na área Saúde e uma na área de Tecnologia e ProduçãoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Treinamento de agentes de saúde de instituição parceira para coleta de material para diagnóstico do COVID-2019; Capacitação para utilização de modelos matemáticos epidemiológicos preditivos da COVID-19 para a tomada de decisão em saúde pública.
82 AÇÕES DE EXTENSÃO - COMUNICAÇÃO (2); CULTURA (7); DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA (3); EDUCAÇÃO (18); MEIO AMBIENTE (25); SAÚDE (11); TECNOLOGIA E PRODUÇÃO (3); TRABALHO (13) Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica

33 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Comunicação - cursos: 5 / eventos: 5 / projetos: 51 = 61
Cultura - cursos: 0 / eventos: 0 / projetos: 108 = 108
Direitos Humanos e Justiça - cursos: 1 / eventos: 15 / projetos: 66 = 82
Educação - cursos: 17 / eventos: 41 / projetos: 411 = 469
Meio Ambiente - cursos: 1 / eventos: 5 / projetos: 89 = 95
Saúde - cursos: 13 / eventos: 21 / projetos: 260 = 294
Tecnologia e Produção - cursos: 7 / eventos: 5 / projetos: 72 = 84
Trabalho - cursos: 3 / eventos: 1 / projetos: 19 = 23Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica,  cursos de capacitação para servidores e comunidade externa (online)



Além de reuniões de trabalho com coordenadores de projeto de extensão e outras atividades de atendimento e orientação, bem como da elaboração de documentos e editais, a PROEC/UFMA vem desenvolvendo as seguintes ações:
1-Projeto Máscaras pela Vida
Desde a sua criação, em abril de 2020 até o presente momento (agosto), o Projeto já beneficiou, diretamente, gerando emprego e renda, 33 costureiras da área Itaqui-Bacanga, mulheres que, em sua grande maioria, estavam desempregadas ou recebendo auxílio do governo devido à pandemia. O projeto articula três dimensões: o apoio à comunidade na geração de trabalho e renda; a responsabilidade social com a participação de empresas e a solidariedade na defesa da vida pela distribuição gratuita das máscaras na comunidade.
No total, até esta data, foram produzidas e distribuídas 15 mil máscaras e 03 mil porta-máscaras.  Já foram entregues gratuitamente 4.5 mil aos moradores da área Itaqui-Bacanga, uma área em que a UFMA se insere e que tem um contingente muito grande de pessoas com vulnerabilidade social. 
2-Projeto UNITI Virtual
Com o projeto, a PROEC buscou alcançar os alunos matriculados na Universidade da Terceira Idade (UNITI), de modo a que o segmento, formado por público vulnerável ao Covid-19, não ficasse sem atendimento. Estão diretamente atendidos, em média, 150 alunos, além da comunidade em geral que tem acesso livre às aulas e demais atividades programadas pela coordenação do projeto.
3-Curso de Aperfeiçoamento “PRA-EAD: Produção de Recursos Autoinstrucionais para EAD”, uma parceria da PROEC/DIREX com a Diretoria Interdisciplinar de Tecnologias na Educação (DINTE-UFMA), a superintendência de Tecnologias da Informação - STI e o Grupo SAITE.  O curso é composto por três módulos, de 60h. Atualmente, 8.964 alunos estão inscritos no curso.
4- Projeto Festival Guarnicê de Cinema/Cine Guarnicê, a ser realizado de 14 a 21 de outubro/2020, de forma virtual, com algumas atividades presenciais. 
O Projeto tem alcance de um público estimado de 10 mil pessoas, incluindo discentes, docentes, técnico-administrativo e pessoas da comunidade, possibilitando o acesso a uma grande diversidade temática de filmes que não se encontram no circuito comercial de cinema, além da promoção de entretenimento para a comunidade acadêmica em horário e espaço alternativos. O Festival Guarnicê de Cinema disponibiliza à comunidade um importante acervo fílmico, bem como favorece a  formação de plateia.
5-Projeto Do Nosso Jeito
O projeto oferece uma programação multicultural por meio de lives no Instagram com apresentações musicais, performances artísticas, oficinas e palestras de profissionais ligadas à arte e à cultura. Com alcance de um público aproximado de 1000 pessoas, incluindo discentes, docentes, técnico-administrativo e pessoas da comunidade, o Projeto promove entretenimento para a comunidade durante a pandemia, pelas redes sociais, com valorização do talento de integrantes da UFMA e da sociedade maranhense em geral.
6-Projeto Nossa Memória Fala. 
O Projeto foi concebido para oportunizar o encontro entre pessoas e lugares de memórias como é o caso do Memorial Cristo Rei, guardião da história da Universidade Federal do Maranhão. Vislumbrou-se na ferramenta de mídia, Podcast, uma forma de compartilhamento da história da Universidade, a partir de temas selecionados. Essa ferramenta conta com a vantagem de poder ser ouvido quando o usuário desejar, a partir de diversos dispositivos.
7-Projeto Narrativas Sonoras - Novelas. 
O Projeto objetiva promover o resgate de um produto que já foi muito apreciado entre os brasileiros, as radionovelas. Busca-se revisitá-lo a partir do contexto contemporâneo, pois se compreende que as novelas radiofônicas se apresentam com imenso potencial a ser explorado sob uma nova concepção, na perspectiva das novas mídias digitais, os podcasts de storytelling ou audiodramas.
8-Projeto Semeando Literatura. 
Por meio de publicações no formato e-book, o projeto pretende dar visibilidade a novos autores no âmbito das universidades públicas e privadas ao mesmo tempo em que fomenta e difunde a leitura dos gêneros literários.
9-Projeto Galerias Virtuais
Criação de dois espaços virtuais de exposição, um dedicado a obras contemporâneas a partir das exposições abrigadas no Palacete Gentil Braga e outro dedicado à memória da UFMA com o acervo do Palácio Cristo Rei. Além disso, elaboração de uma espécie de banco de dados dos artistas locais a partir do material apresentado por eles e do depoimento de cada um sobre seu processo criativo, referências cronológicas completas, bibliografia para futuras pesquisas, além de imagens que registram a trajetória de sua obra, fundamental para construção de alicerces para futuras pesquisas sobre o assunto.

Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Ações que promovem trabalho e renda; atividades de inclusão de idosos, realização de cursos, webinários e games em modalidade EaD.
Saúde, Trabalho, EducaçãoProdução de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Diagnóstico Molecular por RT-PCR, credenciado pelo governo federal,  em colaboração com secretaria de Saúde  a prefeitura de Campos dos Goytacazes

390 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Todas as atividades de Extensão remodelaeam sua rotina para o contexto de isolamento social e mantiveram-se ativas de algum modo.
30 Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).

Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; 
Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Estamos finalizando um relatório com as ações de extensão, sendo que temos neste link as atividades desenvolvidas pela Udesc, relacionadas a pandemia: https://www.udesc.br/coronavirus. Podemos adiantar que temos ações em todas as áreas da extensão, estamos quantificando.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Desenvolvimento de testes para detectar a Covid19
Aproximadamente umas 30,   em variadas áreas: comunicação, saúde, direitos humanos, educação, tecnologia e produção, trabalhoServiços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica, Orientação a  proprietários de animais, exames laboratoriais, programas de rádio e TV, participação em campanhas humanitárias
Educação 14
Saúde 33
Meio Ambiente 7
Cultura 11
Tecnologia 1
Trabalho 3 
Direitos humanos e Justiça 2
Comunicação 1

72 ações de Extensão Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
Especificamente propostos para o contexto da pandemia a Unicentro tem 3 projetos de extensão: Educação (2) - Curso de Extensão e Evento de Extensão         
Direitos Humanos e Justiça (1) - Ação de Extensão                                                                 Saúde (1) - Ação de Extensão.Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica
Comunicação Social9
Cultura9
Direitos Humanos e Justiça7
Educação38
Meio Ambiente6
Saúde44
tecnologia e produção8
trabalho2
Total123 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica

As ações estão disponíveis no link        https://acao.utfpr.edu.br/Produção de insumos e desenvolvimento de equipamentos/tecnologias: epi’s - profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel, sabonetes, lavadores públicos, respiradores., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).
2 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento.
2 Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais).

Estão sendo realizadas 81 ações do Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura em contexto de pandemia, divididas nas seguintes áreas temáticas:
•Comunicação - 4
•Cultura - 15
•Direitos Humanos e Justiça - 9
•Educação - 24
•Meio Ambiente - 5
•Saúde - 20
•Tecnologia e Produção - 3
•Trabalho - 1 Serviços de teleatendimento e teleacolhimento., Produção de material educativo e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festivais)., Orientação financeira, jurídica, acolhimento psicológico, auxílio a idosos e grupos de maior vulnerabilidade socioeconômica



dez./2018 mai./2019 set./2020 Como se dá o acompanhamento e avaliação das ações de extensão?
Discussão não iniciada 14% 9% 0% Uso de sistema
Em discussão 63% 63% 59,8% Uso de sistema
Em implantação 22% 27% 35,6% O acompanhamento é realizado pelos Deptos. de Extensão nos 13 Câmpus
Finalizada e em execução 1% 1% 4,6% Planilhas
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Uso de sistema
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Uso de sistema emails e arquivos eletrônicos compartilhados.
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Estamos desenvolvendo uma política de avaliação permanente. Recebemos um relatório que está sob avaliação.
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema
Relatórios redigidos pelo coordenador da atividade são aprovados pelas comissões e registrados na PROEX.



Uso de sistema
Uso de sistema
Acompanhamento  a partir do envio e preenchimento do Formulário de Acompanhamento de Projetos de Extensão pelos coordenadores
Uso de sistema
Uso de sistema
Uso de sistema

Planilhas

Formulários eletrônicos

Planilhas

Planilhas

Reuniões periódicas de acompanhamento
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bem como os prazos para realização e instrumentos de acompanhamento
Formulário do relatório de atividades; pareceres.
Apresentação das ações do edital específico para COVID 19 através do Extensão em Diálogo - https://ifrs.edu.br/extensao/acoes-de-extensao/extensaoemacao/
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Relatórios mensais das ações de extensão

Fórum dos Gestores de Extensão dos Centros e PROEXT
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Grupo Focal

Planilhas

sendo possível identificar as ações que estão sendo realizadas. Posteriormente serão realizadas reuniões virtuas com a equipe de projetos.

Planilhas
Planilhas

Google-Forms

relatórios



reuniões virtuais periódicas

Sistema SEI! USAR

e-mail



email institucional

Relatos de Experiência.
VISITAS
atestado de frequência e lives.
emails e arquivos eletrônicos compartilhados.



Como se dá o acompanhamento e avaliação das ações de extensão?COUNTA de Como se dá o acompanhamento e avaliação das ações de extensão?

Uso de sistema 65
Planilhas 42
Relatórios 2
e-mail 2
VISITAS 1
Sistema SEI! USAR 1
sendo possível identificar as ações que estão sendo realizadas. Posteriormente serão realizadas reuniões virtuas com a equipe de projetos.1
reuniões virtuais periódicas 1
Reuniões periódicas de acompanhamento 1
reuniões 1
Relatos de Experiência. 1
Relatórios redigidos pelo coordenador da atividade são aprovados pelas comissões e registrados na PROEX.1
Relatórios mensais das ações de extensão 1
Relatório 1
O acompanhamento é realizado pelos Deptos. de Extensão nos 13 Câmpus1
Grupo Focal 1
Google-Forms 1
Fórum dos Gestores de Extensão dos Centros e PROEXT1
Formulários eletrônicos 1
Formulário do relatório de atividades; pareceres.1
Estamos desenvolvendo uma política de avaliação permanente. Recebemos um relatório que está sob avaliação.1
envio de relatórios 1
emails e arquivos eletrônicos compartilhados. 1
email institucional 1
Cadastro mensal de solicitação de teletrabalho informando as atividades a serem desenvolvidas1
bem como os prazos para realização e instrumentos de acompanhamento1
atestado de frequência e lives. 1
Apresentação das ações do edital específico para COVID 19 através do Extensão em Diálogo - https://ifrs.edu.br/extensao/acoes-de-extensao/extensaoemacao/1
Acompanhamento  a partir do envio e preenchimento do Formulário de Acompanhamento de Projetos de Extensão pelos coordenadores1
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