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Extensão Universitária do Cesmac
A Extensão Universitária é constituída por um conjunto de ações multi e
interdisciplinar, articulando os saberes produzidos na vida acadêmica e no
cotidiano das populações, para compreensão da realidade e busca de resposta
aos seus desafios. É também uma atividade acadêmica, marcada por um
processo educativo, cultural e científico, que promove a interação transformadora
entre a universidade e a sociedade de forma indissociável democratizando o
conhecimento acadêmico e confirmando a atuação efetiva na comunidade
regional.
Entre a diversidade de entendimentos, a extensão comunitária e
tecnológica pode ser também considerada uma diretriz institucional, um processo
mediador da construção do conhecimento e uma atividade que aperfeiçoa e
qualifica o aluno, contribuindo efetivamente para a transformação da realidade
social.
O Centro Universitário Cesmac fundamenta-se em três pilares: Ensino,
Pesquisa e Extensão articulando-se para produzir a prática acadêmica coerente
com

as mudanças da

sociedade

e

do

mercado.

Nesse

sentido,

a

indissociabilidade entre estes pilares contextualiza a produção científica e o
exercício profissional aos condicionantes da sociedade. Além disso, o princípio da
extensão comunitária está também vinculado ao compromisso sociocultural que a
política institucional de extensão direciona no processo de formação profissional
e intelectual articulado a dinâmica dos segmentos educacionais de forma
transversal desenvolvendo ações de inovação tecnológica em sintonia com os
potenciais regionais.
Para tanto, este documento apresenta as orientações necessárias para
atender e dar continuidade às ações e atividades de extensão universitária do
Cesmac de forma remota contribuindo para a formação acadêmica e humanista
do aluno.
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Extensão Universitária Remota
As Diretrizes para as atividades de extensão universitária remota do
Cesmac orientam as ações acadêmicas de extensão para os cursos de
graduação, considerando o período pandemia e isolamento social. Faz-se
necessário considerar os aspectos que se vinculam à formação dos estudantes e
o desenvolvimento de suas habilidades de acordo com o perfil do egresso,
estabelecido nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), em acordo com os
decretos governamentais, às orientações das coordenações de curso e os
documentos oficiais publicados pelo Cesmac referente às orientações das
atividades remotas durante o período de pandemia do Covid-19.
A missão das atividades de extensão universitária remota é fortalecer as
ações de extensão, reforçando o protagonismo da mobilização da comunidade
acadêmica com os diversos segmentos da sociedade de forma virtual, enquanto
período de pandemia. Orienta-se, utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis,
para a construção de processos de conhecimento e transformação da realidade
social em consonância com as diretrizes institucionais, buscando sempre a
transversalidade, a inclusão, a dialogicidade, além do atendimento das
necessidades de desenvolvimento social, cultural e sustentável de forma
humanitária e consciente firmando o compromisso social da comunidade
acadêmica do Cesmac.
A ampliação das atividades de extensão e responsabilidade social do
Cesmac ocorrerão com a implantação destas novas orientações, para que todas
as fases sejam desenvolvidas com resultados significativos. Este documento
amplia os meios de desenvolvimento das atividades comunitárias até a
participação em programas, projetos e ações na modalidade remota que busca
alternativas de tecnologias para fomentar os conhecimentos e competências a
serem difundidos, buscando-se assim, excelência na responsabilidade social e
ação comunitária.
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Objetivos da Extensão Universitária Remota


Promover a interação dialógica remota da comunidade acadêmica
com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da
participação

e

do

contato

com

as

questões

complexas

contemporâneas presentes no contexto social;


Incentivar

a

criatividade

e

produção

de

mudanças

no

desenvolvimento acadêmico extensionista a partir da inovação na
construção e aplicação de conhecimentos;


Promover a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída
pela

vivência

dos

seus

conhecimentos,

que,

de

modo

interprofissional e interdisciplinar, valorize a integração à matriz
curricular;


Possibilitar a troca permanente de saberes, por meio da
comunicação produtiva entre os cursos de graduação e pósgraduação do Centro Universitário Cesmac e a sociedade;



Desenvolver

a

articulação

entre

ensino/extensão/pesquisa,

fundamentada em processo pedagógico interdisciplinar, político
educacional, cultural, científico e tecnológico;


Promover a aprendizagem diferenciadas por meio de canais de
comunicação remota através da integração, interdisciplinaridade e
articulação teórica e prática entre docentes e discentes;



Contribuir na formação integral do estudante, estimulando sua
formação como cidadão crítico e responsável;



Creditação de atividades e práticas extensionistas como créditos
curriculares.
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Modalidades de Atividades de Extensão
Remota
As atividades de extensão serão ofertadas na modalidade remota para
atender às demandas da sociedade. Os docentes e alunos extensionistas ficam
orientados a elaborar planos de atividades de caráter não presencial, garantindo
a promoção de atividades de extensão que possibilitem à comunidade externa o
acesso a informação.
Sendo assim, segue abaixo os programas e projetos de extensão voltados
às atividades remotas:

Edital de Extensão Comunitária Remota Voluntária
Lançamento do “Edital de Extensão Remota Voluntária” que tem como
objetivo desenvolver ações e atividades de extensão universitária de modo remoto
e voluntária enquanto estiver em período pandemia e isolamento social.


Para participar deste edital o professor orientador deverá inscrever

junto com o(s) aluno(s) extensionista(s), o projeto de extensão seguindo o
modelo disponibilizado no site www.cesmac.edu.br/extensao e enviar para
o e-mail: extensao@cesmac.edu.br;


No projeto de “Extensão Universitária Remota Voluntária” deve conter

a descrição de todas as atividades de extensão de modo virtual, tais como:
informativos, entrevistas, material de orientações, lives em redes sociais,
dentre outras modalidades de atividades que serão desenvolvidas durante
este período;


Os certificados serão emitidos com o envio do Relatório seguindo o

modelo institucional disponível em www.cesmac.edu.br/extensão no item
“Documentos” – “Relatório de Extensão Universitária Remota”.

Ligas Acadêmicas
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As Ligas Acadêmicas do Cesmac deverão continuar suas atividades e
ações de modo remoto, isto é, fazendo uso das ferramentas tecnológicas
digitais enquanto durar o período de pandemia e isolamento social.
 Os presidentes das Ligas Acadêmicas deverão organizar as atividades
sempre sob a orientação e concordância do professor Coordenador da Liga;
 Os selos referente aos respectivos programas extensionistas deverão estar
inseridos nas publicações;
 Os

selos

extensionistas

estão

disponíveis

no

site:

www.cesmac.edu.br/extensao;


São exemplos de atividades remotas: gravação de vídeo aulas, conferência,
entrevistas, informativos, webinar, live em redes sociais, produção de material
didático virtual, entre outros;



Os certificados serão entregues de acordo com o calendário de 1 (um) ano de
fundação da Liga, seguido as orientações dos respectivos Estatutos;



Enviar o Relatório das ações executadas pelas Ligas com os registros
fotográficos, prints, sempre com as datas das ações seguindo os modelos de
relatórios institucionais;



As atividades realizadas de forma virtual/remotas serão consideradas como
atividades extensionistas;



Os Estatutos para autorização e aprovação de novas Ligas Acadêmicas
deverão ser enviados ao e-mail: extensao@cesmac.edu.br. Os mesmos,
deverão ser encaminhados com todas as assinaturas digitais dos membros
da Diretoria da Liga.

Atléticas Cesmac
As Atléticas deverão preencher a ficha de cadastro disponibilizada no site
www.cesmac.edu.br/extensao no item “Atléticas” – “Ficha Cadastral” e enviar para
o e-mail extensão@cesmac.edu.br.
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Os presidentes das Atléticas deverão organizar as atividades sempre sob
a orientação do Professor Coordenador da Atlética;



Estará disponibilizado no site da Extensão a logomarca “Atléticas em Ação
Remota Cesmac”, que deve ser inserida em todas as atividades remotas
realizadas;



Exemplos de atividades remotas: gravação de vídeo aulas, conferência,
entrevistas, informativos, live em redes sociais, produção de material
didático virtual, entre outros;



Os certificados serão entregues de acordo com o calendário de 1 (um) ano
de fundação da Atlética;



Enviar o Relatório das ações executadas com os registros fotográficos,
prints, sempre com as datas das ações seguindo o modelo de relatório
institucional.

Coral Cesmac e Banda Jovens Músicos do Cesmac
O Coral Cesmac e a Banda Jovens Músicos do Cesmac são orientados a
seguir suas atividades de modo remota, desenvolvendo o aprendizado e
orientações de técnicas vocais.
 Ações que poderão ser realizadas: live, cards informativos, entrevistas,
música, vídeos e outras ações remotas relacionadas à temas da área sob
orientação e coordenação do Maestro do Coral Cesmac;
 Oferta de Cursos que envolvam técnicas vocais e outros temas da área.

Galeria Cesmac de Arte Fernado Lopes
A Galeria Cesmac de Arte Fernando Lopes promoverá a inclusão de ações
e recursos culturais que desenvolvam, nos acadêmicos, perfis inovadores
capazes de agir e de se adaptar ao período atual, incrementando habilidades
através de acionamentos culturais de tipologias diversas, tais como artes visuais,
música e dança.
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Promover a difusão artístico cultural por meio da prática extensionista

remota;


Incentivar a criação de programas e projetos focados no resgate a

tradição cultural regional;


Promover acessibilidade cultural primando pelo desenvolvimento da

criatividade e criticidade do aluno através da participação em eventos de
caráter cultural remoto.

Projeto Integrador Extensionista
Permite o desenvolvimento de habilidades e competências dos
estudantes possibilitando condições para que os alunos desenvolvam na
prática os aspectos teóricos vivenciados em sala de aula, através da
participação em projetos e atividades de extensão de diferentes modalidades
organizados por meio dos Projetos Integradores Extensionistas.
 Os projetos integradores extensionistas deverão ser executados em
modo remoto, enquanto durar o período de isolamento ou
distanciamento social;
 Os docentes responsáveis pelos projetos integradores extensionistas
deverão, se necessário, alterar os cronogramas de execução para
atividades remotas voltadas às problematizações sociais atuais;
 Os alunos devem desenvolver atividades práticas na modalidade virtual
seguindo às diretrizes da extensão universitária;
 Para elaboração do relatório é necessário organizar as ações
acompanhadas das evidências.
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Programas Extensionistas Remotos
Os Programas Extensionistas Remotos do Centro Universitário Cesmac
contemplam um conjunto de ações de caráter educativo, cultural, social, artístico,
científico e tecnológico, com objetivo de fomentar a relação entre a teoria e a
prática através de ações envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade.

Prosa em Casa
Este programa visa atender uma demanda social de inclusão à informação
no que diz respeito ao acesso às atividades através das ferramentas tecnológicas
de comunicação. Este Programa de Extensão tem por objetivo principal incentivar
o desenvolvimento das habilidades acadêmicas encontradas na arte, na cultura,
através também da criatividade na elaboração de vídeos educacionais, música,
poesia, live em redes sociais, dentre outros meios promovendo um ambiente
informativo, de colaboração e de entretenimento.


As publicações deverão ser realizadas inserindo a logomarca do Programa
Extensionista “Prosa em Casa Cesmac”;



A emissão de certificados pela participação neste programa será efetuada
com a apresentação do Relatório de Atividades apresentando os dias das
ações, os participantes envolvidos, registros fotográficos e/ou prints das
telas de celular ou computador comprovando as evidências;



Os

modelos

de

relatórios

encontram-se

no

site:

www.cesmac.edu.br/extensao disponibilizados no item “Documentos”.

Cursos de Extensão
É uma atividade acadêmica, técnica ou cultural que não está inclusa como
parte integrante e obrigatória do ensino de graduação e pós-graduação. Objetiva
complementar os conhecimentos em uma determinada área ou ampliar noções
sobre diversos temas relativos ao campo de estudo ou área de atuação. Podem
ser cursos de atualização, aperfeiçoamento ou de curta duração. Os professores
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que desejam ministrar determinados Cursos de Extensão deverão enviar suas
propostas de curso para o e-mail extensao@cesmac.edu.br, seguindo o modelo
disponível em www.cesmac.edu.br/extensao.


Será emitido certificado via Extensão Universitária.

Programa “Máscaras de proteção: ajudando à prevenção”
Objetiva incentivar grupos de alunos, professores, Ligas Acadêmicas,
Atléticas ou outros grupos pertencentes ao Cesmac em confeccionar máscaras
de proteção a serem doadas para a comunidade do entorno do Cesmac,
professores, alunos e/ou colaboradores como forma de atender a demanda social
de ações de prevenção ao novo Covid-19.


Enviar proposta de participação no Programa contendo os nomes de

alunos envolvidos e do(s) professor(es) orientadores;


Enviar ao e-mail: extensao@cesmac.edu.br;



Para emissão dos Certificados o professor orientador deverá enviar o

Relatório com os resultados alcançados, os nomes dos participantes e
registros como evidências da ação.

Publicações em Ação
Objetiva incentivar a comunidade acadêmica publicar E-books e materiais
didáticos virtuais referente à cuidados preventivos, saúde e outros assuntos
relevantes relacionados aos diversos curso de graduação e/ou Pós-graduação.


Os materiais devem ser enviados ao e-mail da Extensão;



Serão disponibilizados no site cesmac.edu.br/extensão.

Selos Extensionistas
As atividades de extensão das diferentes modalidades ou programas
deverão ser publicadas com os respectivos selos que estarão disponíveis no site
www.cesmac.edu.br/extensao
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Segue abaixo os selos:

Contatos para dúvidas e orientações
A Coordenação Geral de Extensão manterá suas atividades de forma
remota para atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da
comunidade externa, executadas nos horários habituais de trabalho, por meio dos
seguintes contatos:
Telefone: (82) 99620-0186
E-mail: extensao@cesmac.edu.br

