SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTA DE CURSOS DE EXTENSÃO

Submissões de propostas em fluxo contínuo - 24/08 a 10/11/2020
Prazo para execução das atividades - 01/09 a 30/11/2020
Relatório da atividade – ao final do curso

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis - PROEX da Universidade Federal do
Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, objetivando socializar o acesso a conhecimentos
construídos e acumulados pela comunidade acadêmica em diferentes áreas do
conhecimento vem, por meio desta CHAMADA PÚBLICA, convidar Docente e
Técnico Administrativo (nível superior), com cargo efetivo na Unifesspa, a apresentar
proposta de CURSOS DE EXTENSÃO (Mini Curso, Capacitação, Atualização,
Treinamento e Aperfeiçoamento) a serem ministrados a discentes da Unifesspa e
comunidade externa entre os meses de setembro a novembro de 2020.

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA À CHAMADA PÚBLICA:
1) A proposta será submetida no SIGAA (Módulo de Extensão) com preenchimento dos
campos do formulário eletrônico no sistema, com homologação pela PROEX;
2) A proposta deverá ser previamente aprovada pela Congregação ou por Ad Referendum
do Diretor da Unidade Acadêmica/Administrativa;
3) Os cursos serão ministrados exclusivamente no modelo de ensino remoto nas
seguintes categorias: Mini Curso (mínimo de 4h); Capacitação (mínimo de 8 h);
Atualização (mínimo de 15 h); Treinamento (mínimo de 20h) e Aperfeiçoamento
(mínimo de 180h). Sendo que os cursos de menor duração poderão ser ofertado mais de
uma vez dentro do prazo estiputado nesta chamada;
4) A escolha da plataforma digital para as aulas ficará a critério do/a proponente, bem
como as metodologias de ensino-aprendizagem síncronas e/ou assíncronas. Levando em
consideração o acesso às ferramentas digitais que permitam mediação pedagógica
satisfatória inclusive para usuários de dados móveis. Bem como acessibilidade à pessoa
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com deficiência.
5) As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no portal público do SIGAA, tanto
para alunos da Unifesspa quanto para a comunidade à universidade.
6) A certificação terá chancela da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis para
os alunos que participarem no mínimo de 75% da carga horária total do curso. Bem como
aos/às ministrantes para comprovações de horas de extensão na respectiva unidade
acadêmica/administrativa, respeitada a autonomia e normas internas de cada setor.

Link para submissão da proposta de curso: https://sigaa.unifesspa.edu.br/
Inscrições de alunos nos cursos: SIGAA/ Portal Público/ Extensão/ Visualizar Curso ou
Evento
Tutoriais e perguntas & respostas: http://proex.unifesspa.edu.br/
Dúvidas: extensao.proex@unifesspa.edu.br ou whatsapp: 94-99252-0553

Marabá, 19 de agosto de 2020.
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