
 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
Rua do Una, 156 bairro do Telegrafo, cep: 66050-540–Belém/PA Fone: 3299-2279 / 3299-2264 proex@uepa.br 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2020 – PROEX-UEPA 

Estabelece normas para a certificação de 

atividades de extensão realizadas on-line. 

CONSIDERANDO:  

a. O momento de distanciamento físico imposto pelas precauções sanitárias, que ocasionaram um 

significativo aumento na ocorrência de eventos on-line; 

b. As dimensões físicas e desafios da logística e transportes no estado do Pará; 

c. A grande demanda de eventos on-line (lives) realizados por integrantes da comunidade da UEPA; 

d. A necessidade de normatizar e certificar os participantes e ministrantes das diversas atividades de 

extensão on-line (lives); 

e. A falta de regramento interno da área de extensão que contemple a modalidade de evento on-line 

com suas especificidades; 

f. A Resolução 07/2018-CES-CNE, de 18 de dezembro de 2018 ( Diário Oficial da União, Brasília, 19 

de dezembro de 2018, Seção 1, pp. 49 e 50) e a Resolução Nº 3228/17-CONSUN-UEPA, de 20 de 

Setembro de 2017,  

A Pró-Reitoria de Extensão da UEPA – PROEX  resolve: 

Art. 1º - Certificar como atividade de extensão, os eventos on-line realizados por professores, técnicos 

ou estudantes da UEPA, sob as condições apresentadas nesta instrução normativa. 

I - Como evento de extensão, em conformidade com a Resolução Nº 3228/17-CONSUN-UEPA Art. 1º - 

§3º,titulo V, entendemos como sendo a “Ação esporádica de interesse técnico, social, científico, 

esportivo e artístico, como: Assembleia; campanha de difusão cultural; campeonato; ciclo de estudos; 

circuito; colóquio; concerto; conclave; conferência; congresso; conselho; debate; encontro; escola de 

férias; espetáculos; exibição pública; exposição; feira; festival; fórum; jornada; lançamento de 

publicações e produtos; mesa redonda; mostra; olimpíada; palestra; recital; reunião; semana de estudos; 

seminário; show; simpósio; torneio e outros”. 

Art. 2º - As temáticas dos eventos on-line deverão estar de acordo com as áreas temáticas definidas: 

I - Pela Política Nacional de Extensão a saber: Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; 

ampliação da oferta e melhoria da qualidade da educação básica; melhoria da saúde e da qualidade de 

vida da população brasileira; melhoria do atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso; melhoria do 

programa nacional de educação nas áreas da reforma agrária; promoção do desenvolvimento cultural, 

em especial a produção e preservação de bens simbólicos e o ensino das artes; ampliação e 

fortalecimento das ações de democratização da ciência; formação de mão-de-obra, qualificação para o 

trabalho, reorientação profissional e capacitação de gestores públicos. 

II - Adicionadas das áreas de interesse da UEPA: Cultura; educação; saúde; ciência, tecnologia e 

inovação para a inclusão social; pesca e aquicultura; meio ambiente e recursos naturais; 

desenvolvimento urbano; desenvolvimento rural; redução das desigualdades sociais e combate a 

extrema pobreza; geração de trabalho e renda por meio do apoio e fortalecimento de empreendimentos 
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econômicos solidários; direitos humanos; promoção da igualdade racial; mulheres e relações de gênero; 

esporte e lazer; comunicação; inclusão produtiva e desenvolvimento regional - rotas de integração 

nacional; justiça e direito do indivíduo privado de liberdade; juventude - articulação e participação 

social. 

Art. 3º - Podem ser proponentes de eventos on-line de extensão docentes ou técnicos com nível superior 

e as agremiações estudantis da UEPA. 

I - Como agremiações estudantis entendemos: Diretório Central dos Estudantes, Centros Acadêmicos, 

Diretórios Acadêmicos, Ligas acadêmicas, Associações atléticas. 

Art. 4º - As solicitações de certificação deverão ser enviadas ao e-mail proex@uepa.br, conforme as 

seguintes orientações: 

I - Título do e-mail: “SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PARA EVENTO ON- LINE” 

II - O e-mail deverá informar, quanto ao evento:  

i. Nome do coordenador e link para o lattes do coordenador;  

ii. Nome dos ministrantes e link para o lattes dos ministrantes; 

iii. Objetivo; 

iv. Público-alvo;  

v. Temas a serem discutidos (essencial para análise da PROEX e composição do certificado);  

vi. Link para acesso ao evento (essencial parao acompanhamento da ação pela PROEX);  

vii. Declaração de ciência e aprovação do gestor da unidade (Diretor do centro de ciências ou 

Coordenador do campus ou chefe de departamento ou coordenador do curso ou diretor do setor);  

viii. Carga horária do evento;  

ix. Informações que julgar relevantes. 

Art. 5º - A PROEX responderá a este e-mail com o parecer quanto a solicitação, que será: DEFERIDA 

ou INDEFERIDA. 

Art. 6º - Após a realização do evento deferido, para emissão do certificado, o coordenador deverá 

responder ao e-mail de deferimento com o relatório do evento, listando todos os participantes 

discriminados nas categorias: 

I. Coordenador(es) - nome completo, Id. Funcional, cargo / função, CPF e email; 

II. Ministrante(s) - nome completo, matrícula se (estudante), Id, Funcional (se servidor público),cargo / 

função (se servidor público) , CPF e email; 

III. Ouvintes - nome completo, CPF e e-mail. 

Belém, 15 de junho de 2020. 

 

Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira 

Pró-Reitora de Extensão 
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