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ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS. 

 
         

1. As propostas de atividades de extensão a serem realizadas por meio de tecnologias da 
Informação e comunicação – TICs devem ser submetidas à avaliação em editais da 
PROEC, e se aprovado será garantido a certificação aos proponentes em uma única 
vez. 

 
2. As atividades de extensão mediadas por TICs devem estar ligadas a, no mínimo, um 

componente curricular, integrando desse modo o plano formativo do estudante.  
 

3. As atividades de extensão mediadas por TICs podem ser desenvolvidas em duas 
modalidades: a) Sem direito a declaração ou certificação ao público alvo; b) Com direito 
a declaração ou certificação ao público alvo. 

 
4. As propostas devem prever condições de interação (antes e/ou durante e/ou depois), 

dos promotores com o público alvo. 
 

5. O processo de emissão de declaração ou de certificação ao público alvo é de 
responsabilidade do Coordenador Setorial de Extensão e Cultura. É condição para 
emissão de declaração que os promotores enviem a coord. Setorial a avaliação da 
atividade respondida pelo público alvo por meio de emails ou de outras formas de 
acesso. O direito à declaração e/ou certificação só será concedido aos participantes 
que efetivamente responderem ao questionário de avaliação do evento. 
 

6. O processo de emissão de certificação dos proponentes é de responsabilidade da 
PROEC, devendo ser realizado após o envio do relatório final da atividade.  

 
7. O processo de avaliação da atividade, a ser realizada pelos participantes, deverá ser 

incluído na proposta quando da sua submissão. 
 

8. Quanto as TICs utilizadas para realização da atividade de extensão deve-se priorizar o 

uso de plataforma institucional. Para eventos relacionados a um curso, utilize-se 

plataformas – redes do próprio curso; Para eventos que envolvem dois ou mais cursos, 

utilize-se plataformas - redes da Unidade; Eventos promovidos por pró-reitorias utilizem 

plataformas-redes UPE. 
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9. Sugere-se como recursos de TICs para a realização de eventos e cursos online o uso 
do Moodle, Sympla, Open Redu, ferramentas do Google, Doity. Even3, Plataforma 
Mooc Lumiar - UPE. 

 

Câmara de Extensão e Cultura da UPE 

 Recife, 10 de junho de 2020. 

Atualizado na reunião da Câmara 17.06.2020. 

 


