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PROGRAMA DE EXTENSÃO “JUNTE-SE”
a) Identificação: Programa de Extensão “Junte-se”
Coordenadora Geral: Laranna Prestes Catalão, mestre e bacharel em Serviço Social
(UFAM); Assistente em Administração e Coordenadora de Articulação Social na PróReitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará (Unifesspa). Lattes: http://lattes.cnpq.br/0547759213681044.
Vice- Coordenador: Daniel Nogueira Silva, Professor Doutor da Faculdade de Economia
e Coordenador de Programas de Formação e Concursos da Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação (Proeg) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2637067990142419.
Coordenador de Ensino:
Normando José Queiroz Viana, Professor Doutor da Faculdade de Psicologia e
responsável pelo Setor de Registro e Acompanhamento de Programas e Projetos de
Extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Universidade
Federal

do

Sul

e

Sudeste

do

Pará

(Unifesspa).

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/5674775152170867.
Antonio Carlos Santos do Nascimento Passos de Oliveira, professor mestre da Faculdade
de Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6722503859790070

b) Resumo:
O Programa de Extensão “Junte-se” é uma iniciativa das Pró-Reitorias de
Extensão e Assuntos Estudantis (Proex) e de Ensino de Graduação (Proeg) da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) com o objetivo de contribuir
para a inclusão, troca e construção de saberes, a partir da integração de setores externos
com a comunidade acadêmica no desenvolvimento de ações de ensino e de extensão. Sua

metodologia concentra-se na seleção de componente curriculares a serem ofertados pelo
professor no período vigente da oferta e na disponibilização das vagas à comunidade em
geral como curso de extensão, garantindo-lhe certificado com carga horária igual à da
disciplina cursada, por meio da Proex e Proeg da Unifesspa e sua equipe de coordenação.

c) Introdução:
É com o objetivo de contribuir para a inclusão, troca e construção de saberes, a
partir da integração de setores externos com a comunidade acadêmica no
desenvolvimento de ações de ensino e de extensão que o Programa de Extensão “Juntese” é criado.
De iniciativa das Pró-Reitorias de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex) e de
Ensino de Graduação (Proeg) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
(Unifesspa), o programa é realizado em duas etapas: primeiro, sua coordenação seleciona
proposta de docentes da Unifesspa para oferta de vagas em componentes curriculares de
cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento; e, posteriormente, as
disponibiliza à comunidade em geral dentro do seu período de oferta regular.
A ação tem diversas contribuições na articulação ensino e extensão: estimula os
professores à participar de atividades de extensão, com a possibilidade de pelito de até 4
horas de atividade de extensão em seu Plano Individual de Trabalho (PIT) e desenvolver
uma metodologia diferenciada que atenda o público do curso, mas também os novos
perfis de participantes; contribui com a troca de saberes e experiencias entre professores,
estudantes e a comunidade externa em determinada área de conhecimento; permite aos
membros da comunidade externa, interessados em determinado curso, que obtenham uma
certificação com carga horária da disciplina.
Esta relação universidade-sociedade contribui no processo de ensinoaprendizagem com a integração do ensino, da extensão e da pesquisa, estimulando a
concretude da indissociabilidade desse tripé nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
O Programa de Extensão “Junte-se” cumpre os objetivos das políticas de
extensão e ensino da Unifesspa quando fomenta o estreitamento de vínculos
universidade-sociedade em uma relação de mútuo desenvolvimento e democratiza e
difunde o conhecimento acadêmico, visando o comprometimento da universidade com o
território em que está.

d) Justificativa:
O Programa de Extensão “Junte-se” fomenta a integralização curricular de
ensino e extensão nos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos, atendendo aos objetivos
das políticas de Ensino e Extensão dispostas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da Unifesspa.
O processo ensino-aprendizagem, deliberado e interativo, receberá experiencias
e troca de saberes da comunidade em geral e, com isso, enriquecerá a metodologia de
cada docente participante do programa.
A extensão, por se tratar de um processo educativo, cultural, político e cientifico
traz neste programa a possibilidade de viabilização de ação concreta e continua com a
comunidade, movimentos sociais, populares, redes de ensino, saúde e outras áreas, ao
mediar o diálogo e a democratização do conhecimento cientifico, artístico e tecnológico.
Espera-se em seus resultados a promoção da construção de um projeto de
sociedade que integre as dimensões humana, ética, sociocultural, econômico-produtiva,
ecológica e político-organizativa.
O “Junte-se” segue os moldes de universidades públicas que ofertam este mesmo
serviço à comunidade em geral em formato de Universidade Aberta, como o Projeto
Universidade Aberta à Maturidade (PROMAT) da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB) que insere pessoas acima de 45 anos em cursos de graduação (ver site).
É, portanto, elemento para concretização da responsabilidade social da
Unifesspa, ao contribuir com a inclusão social e formação voltada ao atendimento de
demandas publicas internas e externas à instituição que poderão ser tratadas durante a
realização dos componentes curriculares ofertados pelos professores. E também atende a
indicadores como a participação de docentes na extensão; de atendimento à comunidade
em geral e professores da rede básica e servidores públicos da região nas diversas áreas;
estimula a integralização nos currículos de atividades conjuntas de extensão e pesquisa,
dentre outros apresentados no PDI da Unifesspa.

e) Objetivos:
Geral: Contribuir para a inclusão, troca e construção de saberes, a partir da
integração de setores externos com a comunidade acadêmica no desenvolvimento de
ações de ensino e de extensão, por meio da oferta de vagas em componentes curriculares
semestralmente.

Específicos:
• Coordenar a seleção de propostas de docentes da Unifesspa para oferta de
vagas em componentes curriculares de cursos de graduação em diferentes
áreas do conhecimento;
• Ofertar vagas em componentes curriculares à comunidade em geral durante o
período regular de sua execução como curso de extensão;
• Possibilitar o uso de até 4 horas semanais em atividade de extensão aos
docentes da Unifesspa que forem selecionados ao Junte-se;
• Certificar os inscritos em determinado curso de extensão com carga horária
igual a do componente curricular.

f) Metodologia a ser utilizada;
O programa de extensão Junte-se tem por metodologia a seleção de componente
curriculares a serem ofertados pelo professor no período vigente da oferta e na
disponibilização das vagas à comunidade em geral como curso de extensão, garantindolhe certificado com carga horária igual à da disciplina cursada, por meio da Proex e Proeg
da Unifesspa e sua equipe de coordenação.
O objetivo do Junte-se é contribuir para a inclusão, troca e construção de saberes,
a partir da integração de setores externos com a comunidade acadêmica no
desenvolvimento de ações de ensino e de extensão. Sua primeira edição, inicia nos
períodos 2019.3 e 2019.4 de acordo com a adesão dos professores da Unifesspa e das
vagas por eles disponibilizadas.
Estas propostas e vagas serão regulamentadas por meio de editais, organizado
por sua Coordenação Geral e disponibilizado nas mídias digitais da Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Estudantis (Proex), da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e Portal
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).
As propostas enviadas pelos docentes serão selecionadas pela Coordenação do
Junte-se. E os docentes que tiverem suas propostas selecionadas, com candidatos inscritos
e selecionadas nas vagas por ele ofertadas, comporão o Programa “Junte-se” como
colaboradores. Após o resultado final e de posse do documento base do Programa,
disponibilizado pela Proex, em sua página oficial (proex.unifesspa.edu.br), os docentes

poderão solicitar formalmente à sua Unidade de lotação a alocação de carga horária de
até 4 horas para o desenvolvimento das atividades de extensão.
A inscrição no Programa de Extensão “Junte-se” não gera vínculo acadêmico
regular nesta universidade, sendo os selecionados considerados então discente de
extensão. Exceto a avaliação, que é facultativa, e as ações acadêmicas restritas aos
portadores de número de matrícula, os direitos e os deveres dos discentes de extensão
quanto à frequência, metodologias e demais atividades acadêmicas relativas à condição
de discente serão, exatamente, os mesmos dos demais discentes, na vigência do vínculo
com o Programa. A Proex emitirá certificado de curso de extensão constando cargahorária e nome do componente curricular em que o discente de extensão obtiver
frequência mínima de 75%.
Os inscritos no programa foram selecionados apenas pelo critério de maior idade
– para os casos de mais candidatos que vagas nos cursos ofertados. Quem não preencheu
seus dados corretamente no ato do cadastro no sistema, não será classificado, a menos
que haja vaga suficiente.
Em caso de falta nas duas primeiras semanas de aula, o selecionado perde a vez
e o próximo da lista é convocado. Os demais inscritos e não selecionados devem ficar
atentos aos canais de comunicação da Proex, Proeg e da Unifesspa.
Por não possuírem número de matrícula, os discentes de extensão não terão
acesso ao sistema de empréstimo domiciliar de livros das bibliotecas da Unifesspa e nem
requerer auxílios e bolsas de outros programas da universidade.

g) Avaliação;
Ao final de cada período será feita avaliação do programa pela comunidade em
geral e dos docentes participantes do Junte-se para que haja análise das críticas e
sugestões e permita à Coordenação realizar a autoavaliação. Também serão construídos
relatórios semestrais para análise e divulgação dos resultados obtidos com este programa
de extensão.

h) Cronograma de execução das atividades;
Este programa de extensão seguirá o calendário acadêmico da Unifesspa. Ao
encerrar a oferta de disciplina, que determina a responsabilidade dos componentes

curriculares a cada docente, será publicado edital para recebimento das propostas dos
professores. E, considerando o início do período aos discentes, será aberto período de
inscrição da comunidade no curso de extensão que tem interesse em particular.

i) Orçamento:
Todo recurso necessário à execução deste programa de extensão será fornecido
pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex) da Unifessap tendo em vista
sua disponibilidade de capital humano e financeiro.

Marabá, 26 de julho de 2019.

Diego de Macedo Rodrigues
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis
Portaria nº 515/2017 – Reitoria
Unifesspa

