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Pró-reitoria de Extensão eJorge
Cultura
de- Paula
PROEXC
da Costa Ávila
Pró reitor de Extensão e Cultura
Sim
Pró-reitoria de Extensão eJosé
Cultura
Ambrósio
- PEC Ferreira Neto
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DERANOR
- PROEX
GOMES DE OLIVEIRA
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https://www.unifesspa.edu.br/images/documentos/Regulamenta%C3%A7%C3%A3o_trabalho_remoto_COVID-19_.pdf
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https://www.unifesspa.edu.br/images/documentos/Institucionais/RESOLU%C3%87%C3%83O_N%C2%BA_500_12_08_2020_PLE.pdf
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CENTRO-OESTE
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Educação: 02
EDITAL ESPECIAL Nº 02/PROECE/PBEXT/2020
Marcos Eduardo CarvalhoPró-reitor
Gonçalves
deKnupp
Extensão
Sim
229 Produção de insumos e desenvolvimento
Sim
de equipamentos/tecnologias:
https://proex.ufop.br/noticias/continuidade-das-acoes-durante-pandemia-pagamento-de-bolsas-e-relatorios-parciais;
epi’s - Não
profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel,Uso
sabonetes,
de sistema,
lavadores
Planilhas
públicos,
Aulas virtuais,
respiradores.,
https://proex.ufop.br/noticias/orientacoes-sobre-continuidade-das-atividades-de-extensao
Orientação
Produção
Instagram,
para de
produção
material
Facebook,
deeducativo
materiais
YouTube
Não
edidáticos
mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast,
Google Meet,
slidshare,
Hangouts,
material
RNP
Sim
em libras)., Utilização dasTV
redes
UFOP
sociais para realização
SIM de palestras, seminários,
Rádioatividades
UFOP culturais e desportivas, debates, oficinas,
Em implantação
festivais)., Orientação
(normativafinanceira,
aprovada ejurídica,
publicada;
acolhimento
em
https://proex.ufop.br/normas/resolucoes-e-portarias
fase de
psicológico,
discussãoauxílio
sobreDiscussão
aa idosos
operacionalização
esobre
grupos
como
deemaior
implantar
implantação
vulnerabilidade
a Resolução
pelos cursos;
socioeconômica
da Inserção
adesão parcial
da Extensão
de alguns
comcursos
Coordenações
SUDESTE
de graduação)
e ColegiadosUNIVERSIDADES
de Curso
FEDERAIS
Saúde: 02
PROGRAMA DE BOLSA EXTENSÃO E EDITAL ESPECIAL Nº 03/PROECE/PBEXT AF/2020 PROGRAMA DE BOLSA EXTENSÃO:
PROEX
Edson de Oliveira Pamplona
Pró-Reitor de Extensão Sim
Sim
de equipamentos/tecnologias:
https://unifei.edu.br/atualizacoes-sobre-o-coronavirus/
- Sim
profissionais
saúde
(máscaras
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/
3d), álcool em
gel,Uso
sabonetes,
de sistema
lavadores
públicos,
Metodologias
respiradores.,
ativas, Aulas
Produção
Instagram,
virtuais,
de material
Orientação
Facebook,
educativo
para
YouTube
Sim
produção
e mídias de
digitais
materiais
(cards,
didáticos
vídeos
googlecurtos,
meet videoaulas, podcast,
Google Meet,
slidshare,
RNP,material
Zoom Não
em libras)., Utilização das redes sociais para realização
NÂO de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas,
Em implantação
festivais)., Orientação
(normativafinanceira,
aprovada ejurídica,
publicada;
acolhimento
em
https://owncloud.unifei.edu.br/index.php/s/rol53Ki3UY6BYGo
fase de
psicológico,
discussãoauxílio
sobreResolução
aa idosos
operacionalização
e (ou
grupos
outro
deinstrumento
emaior
implantação
vulnerabilidade
jurídico
pelosinterno)
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socioeconômica
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adesão parcial
em Conselho
de alguns
Superior
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SUDESTE
(ou
de graduação)
similar)
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Tecnologia e produção: 405Produção de insumos e desenvolvimento
1.2 Todas as açõesepi’s
contempladas
nestedeedital
deverão
ser executadas
na modalidade
remota
e/ou on-line.
EDITAL ESPECIAL Nº
01/PROECE/Ext/2020
FLUXO
CONTÍNUO
DE AÇÕES
DE
EXTENSÃO:
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO,
MARCIACULTURA
REGINA MARTINS
E ASSUNTOS
PRÓ-REITORA
ALVARENGA
COMUNITÁRIOS -Sim
PROEC
SAÚDE = 3; TRABALHO =Produção
1; TECNOLOGIA
de insumos
E PRODUÇÃO
e desenvolvimento
Sim
=1
de equipamentos/tecnologias:
http://www.uems.br/covid19/caues
epi’s
- Não
profissionais de saúde
(máscaras
3d), álcool
em gel,envio
sabonetes,
de relatórios
lavadores públicos,
Aulas virtuais,
respiradores.,
Orientação
Produção
Facebook,
para de
produção
material
YouTube,
deeducativo
materiais
uso do
Não
edidáticos
google
mídias meet,
digitaiszoom
(cards,
e moodle
vídeos (para
curtos,
osvideoaulas,
cursos)
podcast,
Google Meet,
slidshare,
RNP,material
Zoom Não
em libras)., Utilização das redes sociais para realização
NÂO de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas,
Em implantação
festivais)., Orientação
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em
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CENTRO-OESTE
(ou
de graduação)
similar)
INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
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de extensão
de insumos
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para produção
Produção
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libras).,
Jitsi,Utilização
web conference,
dasTV
redes
UFSC
BBButtom,
sociais
(http://tv.ufsc.br/)
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Produção de insumos e desenvolvimento
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de equipamentos/tecnologias: epi’s - Não
profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel,Uso
sabonetes,
de sistema,
lavadores
Planilhas
públicos,
Metodologias
respiradores.,
ativas, Aulas
Produção
Instagram,
virtuais,
de material
Orientação
Facebook,
educativo
para
YouTube,
Sim
produção
e mídias
Webinar;
de
digitais
materiais
whatsapp
(cards,
didáticos
vídeos
Dispomos
curtos,
dosvideoaulas,
Serviços depodcast,
Google
Mídia em
Meet,
slidshare,
Extensão
RNP material
e Cultura
Sim
em libras)., Utilização dasTV
redes
ONDA:
sociais
https://www.youtube.com/channel/UCPkVigUZQyAYoZxy_NdoeIA
para realização
SIM de palestras, seminários,
Rádioatividades
nas Nuvens:
culturais
https://www.youtube.com/channel/UCSmDQOaHTChzvlzyiDivB7Q
e Redes
desportivas,
sociaisdebates,
da instituição
oficinas,
Em
e discussão
ofestivais).
próprio portal
(minuta
institucional
de normativa
Debates finalizados,
em construção)
com encaminhamento de proposta final para conselho(s) superior(es).
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de equipamentos/tecnologias:
https://www.ufms.br/reitoria-da-ufms-cria-comite-emergencial-para-covid-19/
epi’s - Sim
profissionais de saúde (máscaras
https://www.ufms.br/coe-ufms-aprova-criacao-de-grupo-de-trabalho-de-pessoal-e-ensino/
3d), álcool em gel,Uso
sabonetes,
de sistema
lavadores públicos,
Aulas virtuais
respiradores., Produção
YouTube
de material educativoNão
e mídias digitais (cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast,
Google Meet
slidshare, materialNão
em libras)., Utilização das redes sociais para realização
SIM de palestras, seminários,
Rádioatividades
Educativaculturais
UFMS 99.9
e desportivas, debates, oficinas,
Em discussão
festivais). (minuta de normativa
Debates iniciais
em construção)
sobre o modelo de proposta
CENTRO-OESTE
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Cultura: 30
Pró-Reitoria de Relações Empresariais
Douglas Paulo
e Comunitárias
Bertrand Renaux
Pró-Reitor
- PROREC
de Pró-Reitoria Sim
de Relações EmpresariaisDireitos
e Comunitárias
de insumos e desenvolvimento
Sim
de equipamentos/tecnologias:
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1518924&id_orgao_publicacao=0
epi’s - Não
profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel,Osabonetes,
acompanhamento
lavadores
é realizado
públicos,
Metodologias
pelos
respiradores.,
Deptos.
ativas, de
Aulas
Produção
Extensão
Instagram,
virtuais,
de nos
material
Orientação
Facebook,
13 Câmpus
educativo
para
YouTube,
Não
produção
e mídias
Twitter
de
digitais
materiais
(cards,
didáticos
vídeos curtos, videoaulas, podcast,
Microsoftslidshare,
Teams, Google
material
Meet,
Não
em libras).,
Team link,
Utilização
Hangouts,
dasRNP,
redesJitsi
sociais para realização
NÂO de palestras, seminários, atividades culturais e Moodle
desportivas, debates, oficinas,
Em implantação
festivais). (normativa aprovada e publicada; em
http://portal.utfpr.edu.br/documentos/graduacao-e-educacao-profissional/prograd/legislacao/cursos-de-graduacao/reso-69-18-regulamento-atividades-de-extensao.pdf
fase de discussão sobreDiscussão
a operacionalização
sobre como
e implantar
implantação
a Resolução
pelos cursos;
da Inserção
adesão parcial
da Extensão
de alguns
comcursos
Coordenações
SUL de graduação)
e ColegiadosUNIVERSIDADES
de Curso
FEDERAIS
humanos e justiça:Produção
01
Educação:
06 definir.
Sim
Não
é possível
Produção de insumos e desenvolvimento
Sim
de equipamentos/tecnologias:
http://www.uece.br/noticias/uece-institui-regime-especial-de-trabalho-como-forma-de-enfrentamento-ao-covid-19/
epi’s - Não
profissionais de saúde (máscaras 3d), álcool em gel,Planilhas,
sabonetes,
Formulários
lavadores eletrônicos
públicos,
Aulas virtuais,
respiradores.,
Orientação
Produção
Instagram,
para de
produção
material
Facebook,
deeducativo
materiais
YouTube,
Não
edidáticos
mídias
Google
digitais
meet
(cards, vídeos curtos, videoaulas, podcast,
Google Meet,
slidshare,
Hangouts,
material
Zoom
Não
em libras)., Utilização das redes sociais para realização
SIM de palestras, seminários,
WebRádio
atividades culturais e desportivas, debates, oficinas,
Em implantação
festivais). (normativa aprovada e publicada; em
http://www.uece.br/wp-content/uploads/2019/12/RES-4476-CEPE.pdf
fase de discussão sobreProjetos
a operacionalização
pedagógicosedos
implantação
cursos reformulados
pelos cursos;
e oferecimento
adesão parcial
dede
unidades
alguns cursos
curriculares
NORDESTE
de graduação)
da Extensão em INSTITUIÇÕES
alguns cursos deESTADUAIS
graduação
As
ações estão
disponíveis
https://acao.utfpr.edu.br/
Tecnologia
e produção:
03 no link
Pró-reitoria de Extensão - Fernando
PROEX José Taques Pró-reitor de Extensão. Sim
15 Produção de insumos e desenvolvimento
Sim
de equipamentos/tecnologias:
https://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2020/05/Plano-de-conting%c3%aancia-Institucional-IFC-Consulta-P%c3%bablica-1.pdf
epi’s - Sim
profissionais de saúde (máscaras
https://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Memorando-Eletr%c3%b4nico-SIPAC.pdf
3d), álcool em gel,Uso
sabonetes,
de sistema
lavadores públicos,
Aulas virtuais,
respiradores.,
Orientação
Produção
Instagram,
para de
produção
material
Facebook,
deeducativo
materiais
YouTube,
Sim
edidáticos
mídias
Twitter
digitais (cards, vídeos
Webconf
curtos,
- RNP
videoaulas, podcast,
Google Meet,
slidshare,
RNP,material
Zoom Não
em libras)., Utilização das redes sociais para realização
NÂO de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas,
Em discussão
festivais). (minuta de normativa
Elaboração/redação
em construção)
da minuta de resolução.
SUL
INSTITUTOS FEDERAIS

03/08/2020 18:43:08 cex.proece@ufms.br

Pró-reitoria de Extensão- PROEX
Sandra Nancy Ramos Freire
Pró-reitora
Bezerra de Extensão

Sim

Pró-reitoria de Extensão eDiego
Assuntos
de Macedo
Estudantis
Rodrigues
- Proex
Pró-reitor de Extensão e Assuntos
Sim
Estudantis

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO10
TRABALHO6
TOTAL211

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

71
ABSOLUTOS

Serviços de teleatendimento
Produção de
e insumos
teleacolhimento.
Produção
e desenvolvimento
de material
Utilização
educativo
de equipamentos/tecnologias:
das redes
e mídias
Orientação
sociais
digitais
para
financeira,
(cards,
realização
epi’s
vídeos
jurídica,
- profissionais
decurtos,
palestras,
acolhimento
NORTE
videoaulas,
de
seminários,
saúde
psicológico,
podcast,
(máscaras
NORDESTE
atividades
auxílio
slidshare,
3d),
culturais
a álcool
idosos
material
CENTRO-OESTESUL
em
e desportivas,
grupos
gel,
em sabonetes,
libras).
de maior
debates,
vulnerabilidade
lavadores
oficinas,
públicos,
SUDESTE
festivais).
socioeconômica
respiradores.
54
76%

63
89%

69
97%

69
97%

57 RESPONDENTES
80%
TOTAL
%

UNIVERSIDADESIES
FEDERAIS
ESTADUAIS INSTITUTOS FEDERAIS
INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS

12

18

14

20

23 RESPONDENTES

47

28

8

4

Em implantação (normativa aprovada e

19

42

16

27

44

18

16

24

3

Em discussão (minuta de normativa em

7

24

2

7

21 TOTAL

65

44

32

7

Em discussão (minuta de normativa em

63%

43%

88%

74%

72%

64%

25%

57%

Em implantação (normativa aprovada e

52% %

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Finalizada e em execução (normativa pu
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Finalizada e em execução (normativa pu
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e

Finalizada e em execução (normativa pu
Em implantação (normativa aprovada e

Finalizada e em execução (normativa pu

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
Em implantação (normativa aprovada e
Em implantação (normativa aprovada e

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em

Em discussão (minuta de normativa em
31
52
4

Quantas ações em
Quais
contexto
atividades
de pandemia
abaixo,estão
vinculadas
sendoarealizadas
programas,
emprojetos
sua instituição,
ou cursos
emdecada
extensão,
uma das
suaáreas
instituição
temáticas
realizou
da Extensão?
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

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, festiv

Saúde - 8
Direitos Humanos e Justiça - 2
Comunicação - 8
Trabalho - 4
Educação - 8
Tecnologia e Produção
Serviços
- 1 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, festiv

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
Comunicação; 4
Cultura; 2
Direitos Humanos e Justiça; 1
Educação; 2
Meio Ambiente; 1
Saúde; 14
Tecnologia e Produção; 4
Trabalho. 1

*No levantamentoServiços
constamde
apenas
teleatendimento
as ações institucionalizadas
e teleacolhimento.,
naProdução
Pró-reitoria
de de
insumos
Extensão
e desenvolvimento
e Assuntos Comunitários
de equipamentos/tecnologias:
em chamada PIE-COVID-19.
epi’s - profissionais
Há outras ações
de saúde
sendo
(máscaras
realizadas
3d),e álcool
apenas
em
informadas
gel, sabonetes,
aos departamentos,
lavadores públicos,
pois não
respiradores.,
há fomentoProdução
da UFSJ.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, festiv

SAÚDE = 3; TRABALHO
Produção
= 1;
deTECNOLOGIA
insumos e desenvolvimento
E PRODUÇÃOde= equipamentos/tecnologias:
1
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

Temos 15 ações relacionadas
Serviços de teleatendimento
diretamente contra
e teleacolhimento.,
a COVID 19 advindas
Produção
de edital
de insumos
direcionado
e desenvolvimento
as ações; as demais
de equipamentos/tecnologias:
ações dos dois editais da
epi’s
Pró-reitoria
- profissionais
seguem
de suas
saúdeações
(máscaras
virtualmente,
3d), álcool
comem
atuação
gel, sabonetes,
parcial nolavadores
combate apúblicos,
pandemia;
respiradores.,
e os que não
Produção
se adequaram
de material
remotamente,
educativo estão
e mídias
solicitando
digitais (cards,
cancelamento.
vídeos curtos, videoaulas, podcast, slidshare, material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festiv

Total: 57 ações, sendo:
Serviços
2 (comunicação);
de teleatendimento
5 (cultura);
e teleacolhimento.,
4 (Direitos Humanos
Produção
e Justiça);
de insumos
14 (Educação);
e desenvolvimento
2 (Meiode
Ambiente);
equipamentos/tecnologias:
15 (Saúde); 12 (Tecnologia
epi’s - profissionais
e Produção);
de saúde
e 3 (Trabalho).
(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, festiv
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
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, festiv

15 ações. Comunicação
Produção
- 3;de
Cultura
insumos
- 3; eDireitos
desenvolvimento
humanos ede
justiça
equipamentos/tecnologias:
- 1; Educação - 5; Meioepi’s
Ambiente
- profissionais
- 1; Tecnologia
de saúde
e produção
(máscaras
-1;3d),
Trabalho
álcool -em
1. 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
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
Serviços
Humanos
de teleatendimento
e Justiça 40, Educação
e teleacolhimento.,
125, meio Ambiente
Produção7,deSaúde
insumos
147,e Tecnologia
desenvolvimento
e produção
de equipamentos/tecnologias:
43, trabalho 10. Total geral
epi’s
417- 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, festiv
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, festiv

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, festiv
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, festiv

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, festiv

Foram registradasProdução
67 açõesde
deinsumos
extensãoe edesenvolvimento
418 atividades docentes
de equipamentos/tecnologias:
(https://sigpex.sistemas.ufsc.br)
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
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, festiv

266 projetos registrados
Serviços
com
de ações
teleatendimento
em diversas
e teleacolhimento.,
áreas temáticas. 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, festiv

Atualmente estãoServiços
em execução
de teleatendimento
2 projetos na área
e teleacolhimento.,
de saúde que abarcam
Produçãodezenas
de insumos
de atividades
e desenvolvimento
e 1 eventode
naequipamentos/tecnologias:
área de arte e cultura. Ainda,
epi’s
está
- profissionais
prevista a execução
de saúdede
(máscaras
15 projetos
3d),
(jáálcool
aprovados)
em gel,com
sabonetes,
início emlavadores
setembro/outubro:
públicos, respiradores.,
Arte e Cultura(3);
Produção
Saúdede
(4);material
Educação
educativo
(5); Direitos
e mídias
Humanos
digitais(2);
(cards,
Comunicação
vídeos curtos,
(1) evideoaulas,
Tecnologia podcast,
e produção
slidshare,
(1)
material em libras)., Utilização das redes sociais para realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festiv
Saúde: 30 trabalhos
Comunicação: 05 trabalhos
Cultura: 30
Direitos humanos e justiça: 01
Educação: 06
Tecnologia e produção:
Produção
03 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
Serviços de
4 teleatendimento
ações, nas seguintes
e teleacolhimento.,
áreas: DireitosProdução
Humanosde
e Justiça,
insumosEducação,
e desenvolvimento
Tecnologia
deeequipamentos/tecnologias:
Produção.
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, festiv

12 ações de extensão,
Serviços
quede
seteleatendimento
desdobraram em
e diversas
teleacolhimento.,
atividades
Produção
envolvendo
de insumos
a pesquisa
e desenvolvimento
e o ensino, parade
o enfrentamento
equipamentos/tecnologias:
da Covid-19 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, festiv

1 - Comunicação;Serviços
4 - Direitos
de Humanos
teleatendimento
e Justiça;
e teleacolhimento.,
17 - Educação; 17
Produção
- Saúde;
de9insumos
- Tecnologia
e desenvolvimento
e Produção; 2 -de
Trabalho
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, festiv

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, festiv

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, festiv
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, festiv

Trabalho: 02; Comunicação
Serviços de- 10;
teleatendimento
Cultura - 12; Direito
e teleacolhimento.,
- 02; Educação
Produção
- 17; Meio
de insumos
Ambientee -desenvolvimento
2; Saúde - 14; Tecnologia
de equipamentos/tecnologias:
e Produção - 3
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, festiv

Universidade em Produção
geral, não de
só material
ações deeducativo
extensão:e Redes
mídias de
digitais
apoio(cards,
e de aconselhamento;
vídeos curtos, videoaulas,
linhas diretas,
podcast,
blogs
slidshare,
e podcasts
material
para oem
esclarecimento
libras)., Utilização
de dúvidas
das redes
sobre
sociais
a doença
para erealização
divulgação
dede
palestras,
informações
seminários,
confiáveis;
atividades
campanhas
culturais
de doações
e desportivas,
de produtos
debates,
alimentícios
oficinas, festivais).
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 universit

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, festiv

60 sendo 24 educação
Serviços
18 saúde
de teleatendimento
e 18tecnologia
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, festiv

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, festiv

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, festiv
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
Serviços de
através
teleatendimento
de edital específico
e teleacolhimento.,
para açõesProdução
em contexto
de insumos
de pandemia.
e desenvolvimento
Além disso, temos
de equipamentos/tecnologias:
outras ações de extensão
epi’s
sendo
- profissionais
desenvolvidas
de saúde
de forma
(máscaras
não presencial,
3d), álcool
como
em projetos,
gel, sabonetes,
cursos lavadores
ou eventos.
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, festiv

A PROEX publicou
Serviços
edital de
deextensão
teleatendimento
no total de
e teleacolhimento.,
R$ 60 mil. ForamProdução
12 projetos
de aprovados,
insumos e desenvolvimento
com valor de R$5mil.
de equipamentos/tecnologias:
6 na área de Saúde; 1 de epi’s
Comunicação;
- profissionais
2 dede
Cultura
saúdee (máscaras
Arte; 2 de Direitos
3d), álcool
Humanos
em gel,esabonetes,
Justiça; 1 de
lavadores
Tecnologia
públicos,
e Trabalho.
respiradores.,
Outros projetos
Produção
estão
de material
em andamento
educativo
também:
e mídias
https://ufsb.edu.br/acoes
digitais (cards, vídeos curtos,
Além disso,
videoaulas,
a PROEX
podcast,
criou slidshare,
o Programa
material
Institucional
em libras).,
Extensão
Utilização
em Rede:
das redes
"tecer sociais
o comum":
parahttps://www.extensaoemrede.com/
realização de palestras, seminários, atividades culturais e desportivas, debates, oficinas, festiv

40 ações em saúde;
Serviços
08 emdeeducação;
teleatendimento
10 em Tecnologia
e teleacolhimento.,
e Produção;
Produção
05 Direitos
de insumos
Humanos
e desenvolvimento
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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.
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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
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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 distribuiç
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 formaç
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 soc
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 r
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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
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63%

63%

59,8%
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22%
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35,6%
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1%
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Estamos desenvolvendo uma política de avaliação
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Uso de sistema
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Relatórios redigidos pelo coordenador da atividade
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Acompanhamento a partir do envio e preenchime
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Uso de sistema
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Formulários eletrônicos
Planilhas

Planilhas

Reuniões periódicas de acompanhamento
Planilhas

Planilhas
reuniões
Planilhas
Planilhas
e-mail
Planilhas
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bem como os prazos para realização e instrument
Formulário do relatório de atividades; pareceres.

Apresentação das ações do edital específico para
Planilhas
Planilhas
Relatórios mensais das ações de extensão

Fórum dos Gestores de Extensão dos Centros e P
Planilhas
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Planilhas
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Planilhas

sendo possível identificar as ações que estão send
Planilhas
Planilhas

Google-Forms
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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
COUNTA
e avaliação
de Como
das ações
se dáde
o acompanhamento
extensão?
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
1
realizadas. Posteriormente serão realizadas reuniões virtuas com a equipe de projetos.
reuniões virtuais periódicas

1

Reuniões periódicas de acompanhamento

1

reuniões

1

Relatos de Experiência.

1

Relatórios redigidos pelo coordenador da atividade
1
são aprovados pelas comissões e registrados na PROEX.
Relatórios mensais das ações de extensão

1

Relatório

1

O acompanhamento é realizado pelos Deptos. 1de Extensão nos 13 Câmpus
Grupo Focal

1

Google-Forms

1

Fórum dos Gestores de Extensão dos Centros 1e PROEXT
Formulários eletrônicos

1

Formulário do relatório de atividades; pareceres.
1
Estamos desenvolvendo uma política de avaliação
1 permanente. Recebemos um relatório que está sob avaliação.
envio de relatórios

1

emails e arquivos eletrônicos compartilhados. 1
email institucional

1

Cadastro mensal de solicitação de teletrabalho1informando as atividades a serem desenvolvidas
bem como os prazos para realização e instrumentos
1
de acompanhamento
atestado de frequência e lives.

1

Apresentação das ações do edital específico para
1 COVID 19 através do Extensão em Diálogo - https://ifrs.edu.br/extensao/acoes-de-extensao/extensaoema
Acompanhamento a partir do envio e preenchimento
1
do Formulário de Acompanhamento de Projetos de Extensão pelos coordenadores

0
Total geral

136

