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Objetivos (remoto):
Gerais: Introdução ao desenvolvimento de atividades de extensão em grupo sob a
orientação de um professor coordenador de programa ou projeto para exercício e
aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no curso.
Específicos:
● Desenvolvimento do potencial criativo para solução de problemas complexos
utilizando a técnicas apreendidas durante a graduação;
● Estruturação e apresentação de um artigo de relato de experiência, assim como o
desenvolvimento de habilidades de expressão escrita e oral de acordo com as
necessidades do projeto ou programa de extensão atendido (produção de um
vídeo final).

Conteúdo Programático e Cronograma:
OBS: a carga horária desta UC é controlada pelos coordenadores de projeto - eles
contabilizam as horas dedicadas ao projeto e indicam as presenças ao final do semestre.
As atividades destacadas abaixo são pontuais e a presença é recomendada, porém não
obrigatória.
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13/04 - Aula inaugural: apresentação do modelo em ADE e do cronograma do
semestre
13/04 a 07/05 - Período escolha do projeto (uma semana) e posterior integração nos
projetos.
07/05 - Atividade: palestra convidada sobre Extensão Universitária com entrega de
Resumo
07/05 a 28/05 - Período de desenvolvimento dos projetos.
28/05 - Entrega do primeiro relatório parcial (formulário) e roda de conversa sobre os
projetos desenvolvidos.
28/05 a 11/06 - Período de desenvolvimento dos projetos.
11/06 - Atividade: palestra convidada sobre exemplos de Extensão Universitária com
entrega de Resumo
11/06 a 16/07 - Período de desenvolvimento dos projetos.
16/07 - Entrega do segundo relatório parcial (prévia do artigo) e roda de conversa
sobre os projetos desenvolvidos.
16/07 a 13/08 - Período de desenvolvimento dos projetos.
13/08 - Entregas: vídeo e artigo final com roda de conversa sobre os projetos
desenvolvidos.
Metodologia de Ensino Utilizada:
Participação ativa e online em projetos de extensão escolhidos pelos estudantes. Os
estudantes documentam sua participação e apresentam em forma de vídeo e artigo de
relato de experiências. Rodas de conversa são realizadas com o propósito de proporcionar
a troca de experiências entre os estudantes. As palestras selecionadas oferecem uma
visão da extensão, tanto teórica quanto prática a partir de exemplos.
Metodologia de Avaliação (estratégias para atingir conceitos “cumprido” ou “não
cumprido”) :
1)
●
●
●
●

Entregar os seguintes documentos demonstrando efetiva participação nos projetos:
Primeiro relatório parcial: preenchimento de formulário
Segundo relatório parcial: entrega da prévia do artigo de relato de experiência
Relatório final: artigo de relato de experiência em modelo a ser definido
Vídeo final - avaliado por uma banca

2) Entrega de dois resumos referentes às palestras programadas no cronograma
(atividade assíncrona,mas recomenda-se a participação durante as palestras).
3) Avaliação do coordenador

Bibliografia básica e complementar para uso remoto
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