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ADENDO 

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
DURANTE O PERÍODO REMOTO 

 
A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Internacionalização (CoPPExI) e o Conselho Superior (CONSUP) da Faculdade 
de Ciências Humanas, Exatas e de Saúde do Piauí/ Insituto de Educação 
Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) consolidam as disposições 
sobre as atividades de extensão dos Cursos de Graduação no período de 
distanciamento social devido à COVID-19. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. A política de extensão da FAHESP/IESVAP é concebida a partir das 

diretrizes e dos princípios institucionais do Regimento Interno, Política Nacional 

de Extensão e Política de Extensão do grupo Afya Educacional, constituindo-se 

num elo entre as demandas regionais e as atividades de Ensino e Pesquisa. 

Além disso, será considerada a legislação em vigor, instituída pela Câmara de 

Educação Superior e Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) (NOTA 

TÉCNICA Nº 32/2020), portaria 544 de 16/06/2020 e Diretrizes Curriculares 

dos Cursos (DCN) de graduação, a fim de proporcionar a continuidade das 

atividades durante o período da pandemia da COVID-19. 

 

Art. 2º. A Extensão tem por objetivo colaborar, por meio de ações voltadas à 

cidadania e à inclusão social, na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, possibilitando aos acadêmicos participar de vivências diversificadas 

e indispensáveis ao seu futuro profisisonal e integrando características 

culturais de cada região de acordo com a disponibilidade do atual momento 

social.  

 

 

Art. 3º. As ações de Extensão envolvendo a FAHESP/IESVAP irão ocorrer de 

forma on-line, devem ser protocoladas na CoPPExI via e-mail, elaboradas 

conforme os procedimentos para cadastro de projetos e finalizadas com o 

envio do relatório final. 

Parágrafo único: Os projetos deverão OBRIGATORIAMENTE conter na 

metodologia e cronograma o detalhamento das ações e as ferramentas on-line 

que serão utilizadas.  

 

Art. 4º As ações de extensão consideradas pela Coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPExI) 

são: Programa, Projeto, Curso e Evento, os quais deverão ocorrer no formato 

on-line e ser devidamente certificadas. 



 

 

 

 

 

 FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. / IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A. 
Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, B. Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 

§1º Programa: conjunto articulado de Projetos e outras Ações de Extensão 

(Cursos, Eventos, Prestação de Serviços), preferencialmente integrando as 

ações de Extensão, Pesquisa e Ensino. Tem caráter orgânico-institucional, 

clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a 

médio e longo prazo; 

Parágrafo único: Os programas institucionais da FAHESP/IESVAP serão 

mantidos e deverão ser adequados ao formato on-line, sendo realizados 

através do CANVAS e/ou Plataforma ZOOM. 

 

§2º Projeto: ação processual e contínua de caráter educativo, social e cultural, 

científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. O 

Projeto pode ser: 

I. Vinculado a um Programa de Extensão (Projeto faz parte de uma nucleação 

de ações e foi aprovado conforme edital); 

II. Não-vinculado a um Programa de Extensão (Projeto isolado). 

Parágrafo único: Os projetos de extensão deverão ocorrer no formato on-line 

(via plataforma ZOOM) e poderão utilizar as mídias sociais como forma de 

disseminação do conhecimento. Além disso, serão estimuladas temáticas 

relacionadas ao cenário atual a fim de trabalhar o senso crítico dos discentes e 

contribuir com este momento.  

 

§3º Curso: ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial, 

planejado e organizado de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 

horas e critérios (difusão, atualização, aperfeiçoamento ou qualificação / 

capacitação profissional) definidos pela CoPPExI. Além disso, serão 

estimulados cursos que envolvam a interdisciplinaridade a fim de consolidar a 

construção do conhecimento.  

Os cursos serão ofertados na seguinte modalidade: 

I. Remoto: curso cuja carga horária computada é referente à realização de 

atividades síncronas e assíncronas utilizando o CANVAS e plataforma 

ZOOM. 

 

§4º Evento: ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou 

com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, 

esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, mantido ou reconhecido pela 

IES e que irá ocorrer no formato on-line através de vídeoconferências e/ou 

webinar. São classificados da seguinte forma e serão considerados: 

I - Classificação dos eventos: 

I. Congressos: eventos de grandes proporções, de âmbito regional, nacional 

ou internacional, em geral com duração de 3 a 7 dias, que reúne participantes 

de uma comunidade científica ou profissional ampla. Realizado como um 

conjunto de atividades, como mesas redondas, palestras, conferências, 

apresentação de trabalhos, cursos, minicursos, oficinas/workshops; os cursos 
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incluídos no congresso, com duração igual ou superior a 4 horas devem, 

também, ser registradas e certificadas como curso. Incluem-se nessa 

classificação eventos de grande porte, como conferências nacionais, reuniões 

anuais, etc; 

 

II. Seminários: eventos científicos de âmbito menor do que os congressos, 

tanto em termos de duração quanto de número de participantes, cobrindo 

campos de conhecimento mais especializados. Incluem-se nessa classificação 

eventos de médio porte, como encontros, simpósios, jornadas, colóquios, 

fóruns, reuniões, mesas-redondas e semanas acadêmicas; 

 

III.Palestras: ação pontual que visa a difusão de conhecimentos, com duração 

de até 4h. 

 

IV.Exposição: exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Inclui: 

feira, salão, mostra, lançamento; 

 

V.Espetáculo: demonstração pública de eventos cênicos musicais: recital, 

concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, 

demonstração pública de canto, dança e interpretação musical; 

 

VI.Outros: ação pontual de mobilização que visa a um objetivo definido. Inclui 

campanhas, fóruns, minicursos, rodas de conversa e ações interligas 

acadêmicas. 

Parágrafo único: Também serão consideradas a realização de ações sociais e 

campanhas como: doação de alimentos não perecíveis, doação de agasalhos; 

doação de sangue, doação de materiais e produtos de limpeza durante à 

pandemia. Além da realização de trabalho voluntário e atividades vinculadas a 

área de formação desde que devidamente aprovados pela CoPPExI e 

certificados a fim de reforçar a importância da responsabilidade social. 

 

§6º Publicações em revistas indexadas e não indexadas, com temas 

diversificados no período da pandemia, cujas reuniões científicas irão ocorrer 

através de vídeoconferência (Plataforma ZOOM). 

Parágrafo único: Será estimulado o desenvolvimento de pesquisas com 

enfoque na pandemia causada pela COVID-19 e seus impactos como: saúde 

mental, o papel da redes sociais, os novos modelos de ensino-aprendizagem e 

inovações tecnológicas/acadêmicas. 

 

§7º Outros Produtos Acadêmicos: caracterizam-se como a produção de 

publicações (manual, jornal, revista, livro, relatório técnico, anais, outros) e 

Produtos Acadêmicos (audiovisual: filmes, vídeos; cd's, programa de rádio, 

programa de TV, podcast e outros) resultados das ações de extensão, para 

difusão e divulgação artístico-cultural, científica, esportiva ou tecnológica. 
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Parágrafo único: Serão estimulados o desenvolvimento de produtos 

acadêmicos que permitam maior inclusão da comunidade e ampliação da 

acessibilidade. 

 

Art. 5º Para as ligas acadêmicas será permitida a troca de gestão e processo 

seletivo realizado de forma remota, desde que devidamente protocolados e 

justificados, com envio do relatório final à CoPPExI para efetivação. 

Parágrafo único: As reuniões devem ocorrer semanalmente através de 

videoconferências sob supervisão do professor responsável.  

 

Art. 6º A produção mínima referente às atividades de extensão das Ligas 

Acadêmicas até 2020.02 foi alterada e serão consideradas: a realização de no 

mínimo um projeto de extensão, a publicação de no mínimo um artigo em 

periódico nacional e/ou internacional, a apresentação e publicação em anais de 

eventos de no mínimo um trabalho e a realização de no mínimo uma atividade 

de extensão, incluindo inovação no ambiente on-line. 

 

Art. 7º Os casos omissos serão avaliados e resolvidos em conjunto com a 

direção acadêmica e o Conselho Superior da instituição. 

 

 

 

 

Parnaíba, 12 de junho de 2020. 
 

  

 

 

Tereza Cristina de C. S. Garcês 

Coordenadora da CoPPExI 

 

 


