
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
MAMNHAO

RESoLUçÃo N.o lots tzlz1-coNSUN/uEMA

Cria o Programa de Extensão Universitária
Voluntária de Fluxo Contínuo, no âmbito da
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MAMNHÃO - UEMA, NA
qualidade de Presidente do conselho universitário - coNSUN, tendo em vista o
prescrito no Estatuto da UEMA, em seu artigo 34, inciso v;

considerando o que consta no processo n.o 24176gt2021;

RESOLVE

Art' ío criar o Programa de Extensão Universitária votuntária de Fluxo
contínuo, no âmbito da universidade Estaduar do Maranhão _ uEMA.

Aft' 20 Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

cidade universitária pauro Vt, em são Luís - MA, 14 dedezembro de 2021.

'. Gustavo pereira aa õ-sta'

Cidade Universitária paulo Vl, I

" " ',1ü3 
#'o!'iãSS:I§:.i:fl'xã,,T,1,"r,r;j1!iT:Íi3i:l.JãS,cEp6so5s-3í0, são LuÍs/MA
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PROGRAMA DE EXTENSÃO UNTVERSIÁRIA VOLUNTARTA DE FLUXO

CONTíNUO

1. TDENTTFICAçÃO DO PROJETO

í.2 Descrição da equipe

1.2.1 Professores e administrativos paÉicipantes

Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço Vieira da Silva, n.o lOOO, Jardim São Cristóvão, CEp 65055-310, São Luís/MA.
Tel.: (98) 2016-8100. C.N.P.J. 06.352.421t0001/68 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400, de 30.12.1981 .

Título:

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERS|TÁRN VOLUNTARIA DE FLUXO
CONTíNUO

Coordenador:
Paulo Henrique Aragão
Catunda

Tel.:
(e8)99114-1577

Endereço eletrônico:
pa u locatu nd a@ professo r. uem a. b r

Endereço: Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço Vieira da Silva, n.o 1000,
Jardim São Cristóvão.
CEP: 65055-310 - São Luís/MA.
lnstituição: Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
CNPJ: 06.352.42110001/68 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400 de 30.12.19g1

setor: Pro-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis - PROEXAE/UEMA

Nome completo Função

Paulo Henrique Aragão Catunda
Pro-Reitor de Extensão e Assuntos
Estuda ntis/P RO EXAE/U E MA

Luiz Carlos Araujo dos Santos
Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Assuntos
Estudantis/PROEXAE/U EMA

José Fernando Rodrigues Bezerra Assessor da PROEXAE/UEMA

Felipe de Jesus Moraes Júnior Coordenador de Extensão

Márcia Cristina Silva Matos
Chefe de Divisão de Acompanhamento de
Projetos de Extensão

Cibelle Margarone Lopes
Chefe da Divisão de Auxílios e Projetos de
Extensão

Regilla Martins Feitosa dos Reis Assessora dos Projetos de Extensão

Fátima Daiana Sousa Ribeiro Assessora dos Projetos de Extensão

Mayara Santos Leite Assessora dos Projetos de Extensão

Tainah Pereira Correia Assessora dos Projetos de Extensão
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2. ESTRUTURA DO PROJETO

2.1. Justificativa

O fortalecimento da extensão universitária requer torná-la parte do pensar e

do fazer cotidiano da vida acadêmica (PNEU, 2012). O diferencial dessa ação de

extensão é a participação de professores substitutos, seletivados, tutores do ensino

a distância, técnicos administrativos graduados, bolsistas de programas como

Fixação de Doutor, Pesquisador Sênior, DCR e PNPD, além dos professores

efetivos iá atendidos nos demais programas de extensão, ampliando as
possibilidades dos discentes de todos os centros realizarem a extensão universitária.

2.2. Objetivos

' lncentivar a participação de professor efetivo, substituto, tutor do ensino a

distância, técnico administrativo com graduação, bolsista de programas como
Fixação de Doutor, Pesquisador Sênior, DCR, PNPD e discente nas atividades de
extensão desenvolvidas na instituição;

. Possibilitar maior integração entre Ensino, pesquisa e Extensão;

' Contribuir para a formação profissional do estudante de graduação, numa
perspectiva crítica de inclusão social e diversidade;

r Possibilitar a socialização do conhecimento, incentivando a adoção de
tecnologias;

' Criar espaços alternativos para o desenvolvimento de ações extensionistas de
natureza interd isciplinar.

2.3. Público

A proposta será desenvolvida com a participação da comunidade
acadêmica, alunos regularmente matriculados e professor efetivo, substituto,
seletivados, tutores do ensino a distância, técnicos administrativos graduados,
bolsistas de programas como Fixação de Doutor, Pesquisador Sênior, DCR e pNpD
e lgnácio Rangel da universidade Estadual do Maranhão.

cidade universitária Paulo Vl, Av. Lourenço vieira da silva, n.o í000, Jardim são cristóvão, cEp 65055-310, são Luís/MA.Tel': (98) 2016-8100. c.N.P.J. 06.352. 421tooo116)g - Criada nos termot a" iài n.ãi.+oo, de 30.12..1981.
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2.4. Metodologia

2.4.1. Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

Centro de Estudos Superiores de Bacabal - CESB, Centro de Estudos

Superiores de Balsas - CESBA, Centro de Estudos Superiores de Barra do Corda -

CESBAC, Centro de Estudos Superiores de Caxias - CESC, Centro de Estudos

Superiores de Codó - CESCD, Centro de Estudos Superiores de Coelho Neto -

CESCON, Centro de Estudos Superiores de Colinas - CESCO, Centro de Estudos

Superiores de Coroatá - CESCOR, Centro de Estudos Superiores de Grajaú -
CESGRA, Centro de Estudos Superiores de ltapecuru - Mirim - CESITA, Centro de

Estudos Superiores de Lago da Pedra - CESLAP, Centro de Estudos Superiores de

pedreiras - CESPE, Centro de Estudos Superiores de Pinheiro - CESPI, Centro de

Estudos Superiores de Presidente Dutra - CESPD, Centro de Estudos Superiores

de Santa lnês - CESSIN, Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos -

CESJOP, Centro de Ciências Agrárias - CCA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas

- CCSA, Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais - CECEN, Centro de

Ciências Tecnológicas - CCT, Centro de Estudos Superiores de Timon - CESTI,

Centro de Estudos Superiores de Zé Doca - CESZD.

2.4.2 Éxecução do Programa

A inscrição de projetos no PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA

voLUNTARtA DE FLUXO CONTíNUO deverá ocorrer via Edital publicado pela

PROEXAE.

A proposta de projeto de extensão deverá conter a seguinte Estrutura: 1.

Capa com título do p§eto, 2. Equipe executora, 3. Resumo (500 a 600 palavras), 4.

Justificativa, 5. Fundamentação teórica, 6. Metodologia, 7. Referências

bibliográficas, 8. Objetivos geral e específicos, 9. Resultados esperados e 10.

Cronograma de execução. O projeto deverá ser planejado para a duração de 6, I ou

12 meses.

São consideradas projeto de extensão as propostas de atuação na realidade

social, de natureza acadêmica, com caráter educativo, social, cultural, científico ou

tecnologico, e que cumpram o preceito da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa

Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço Vieira da Silva, n.o 1000, Jardim São Cristóvão, CEP 65055-310, São Luís/MA'

Tel.: (98) 2016-8100. C.N.P.J. OA.SSZ.+ZItOOOl/68 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400, de 30.12.198í.
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e Extensão. Apresentar relevância social com vistas a promover o desenvolvimento

educativo, econômico, artístico e cultural da área de abrangência. Preconizar a

adoção de novas tecnologias. Proporcionar maior articulação com as atividades de

ensino e pesquisa, devendo, preferencialmente, atender às questões prioritárias da

sociedade para o desenvolvimento da cidadania plena. Desenvolver ações de

extensão para e com a sociedade, podendo fazer uso dos espaços internos da

UEMA. Prever o desenvolvimento de atividade abrangendo uma ou mais das 16g

metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para que

possamos contribuir com Agenda 2030 no Maranhão. Mais informações em

https://brasil. un. orq/pt-br/sdqs.

O projeto deverá prever metodologias para execução no formato presencial

e não presencial, respeitando as normas sanitárias, de acordo com os protocolos

médico-sanitários divulgados pelos orgãos oficiais nacionais e internacionais,

normativas da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e do Governo do Estado

do Maranhão. Ter viabilidade técnica e financeira. O professor poderá atuar como
colaborador em até três projetos de extensão por ano de exercício e indicar até 6

alunos voluntários no projeto. Não participarão deste Edital o docente eiou discente
que possuir pendências com programas e projetos de extensão da Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA.

3. DOS REQUISITOS E COMPROMTSSOS DO ORTENTADOR DO PROJETO

' Ser professor efetivo, substituto, tutor do ensino a distância, técnico administrativo
com graduação, bolsista de programas como Fixação de Doutor, pesquisador

Sênior, DCR, PNPD, desde que suas atividades sejam desenvolvidas na UEMA e
não estar afastado ou licenciado da instituição durante o período de vigência do
projeto;

' Não apresentar pendências em Projetos de Extensão em exercícíos anteriores;

' Orientar e acompanhar o voluntário no desenvolvimento do plano de trabalho
apresentado no projeto;

' Acompanhar e avaliar o desempenho do voluntário mediante o preenchimento

dos Formulários de Avaliação Bimestral disponibilizada assim que o coordenador
efetuar o login pela plataforma do siguema nas datas estabelecidas;

cidadeuniversitaria.fg^ul9!t A-v.Lourençovieiradasilva,n.o1000,Jardimsãocristóvão,cEp6s0ss-310,sãoLuís/MA.
Tel.: (98) 2016-8100. C.N.P.J. 06.352.421t0001/68 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400, ae SO.iZ.r'gái.
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. Orientar a elaboração dos Relatórios Parcial e Final das atividades desenvolvidas

pelo voluntário, que deverão ser enviados à Proexae pelo Modulo de Extensão do

SigUEMA, nas datas estabelecidas;

. Orientar a elaboração do resumo pelas normas da Revistas Práticas em Extensão

e produção de S/tdes para a apresentação no Seminário Prévio e na Jornada de

Extensão Universitária - JOEX.;

. Participar do Seminário Prévio e da Jornada de Extensão Universitária. Não

podendo comparecer a um dos eventos citados no subitem 4.6, o orientador deverá

designar oficialmente um substituto, por meio de carta ou e-mail

coord.extensao@proexae. uema. br destinado ao Coordenador de Extensão;

. A realização de substituição do voluntário poderá ocorrer em até 1/3 (um terço) do

exercício previsto no cronograma, a contar do início do projeto, juntamente com a

exposição de motivos e a documentação do aluno substituto pelo Modulo de

Extensão do SigUema [Caminho: Extensão > Plano de trabalho > lndicar/Substituir

Discente] e comunicar por meio de carta ou e-mail

coord.extensao@proexae.uema. br destinado ao Coordenador de Extensão;

o O professor com projeto aprovado deverá colaborar com a Pró-Reitoria de

Extensão e Assuntos Estudantis como parecerista e membro de banca

examinadora, quando solicitado.

4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ALUNO VOLUNTARTO

. Alunos dos cursos de graduação do Programa Ensinar de Formação de

Professores da UEMA e do Núcleo de Tecnologias para Educação - UemaNet,

deverão estar regularmente matriculados cursando entre o segundo e o penúltimo

período, devendo apresentar formulário de cadastro, termo de compromisso,

comprovante de matrícula, RG e CPF;

. Dispor de, no mínimo, dez horas semanais para dedicação ao projeto de extensão

voluntário;

. De acordo com o calendário proposto, o aluno deve elaborar e entregar à

Coordenação de Extensão os Relatórios Parcial e Final, slides e resumo, pelo

Modulo de Extensão do SigUema;

Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço Vieira da Silva, n.o 1000, Jardim São Cristóvão, CEP 65055-3í0, São Luís/MA.
Tel.: (98) 2016-8100. C.N.P.J.06.352.42110001168 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400, de 30.12.198í.
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. Participar do Seminário Prévio e JOEX com apresentação

Parciais e Finais, respectivamente;

. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a

voluntário de extensão do PROGRAMA EXTENSÃO

VOLUNTARIfuUEMA;

dos Resultados

sua condição de

UNIVERSITARIA

o Efetuar o Cadastro Único no SigUema apresentando os documentos e formulários

exigidos para a inscrição do aluno discriminados no ANEXO B.

4.1. Seleção dos projetos e resultado.

A avaliação e a seleção dos projetos serão realizadas pelo Comitê

lnstitucional de Extensão. Os resultados preliminar e final serão comunicados ao

orientador por e-mail e Via SigUema.

O prazo para pedidos de reconsideração será de três dias úteis, a contar da

comunicação do resultado preliminar por e-mail e via SigUema, cabendo à

PROEXAE/UEMA proceder ao julgamento do pleito, devendo encaminhá-lo aos

membros do comitê lnstitucional de Extensão.

5. DTSPOSIçÕES GERATS

Relatorios, formulários de avaliações bimestrais, solicitações de substituição

de aluno ou cancelamento do projeto deverão ser encaminhados à Coordenação de

Extensão/Programa EXTENSÃo UNIvERStTARtA volUNTAR|A-FLUXo
CONTíNUO/PROEXAE/UEMA com registro no SigUema.

A Pro-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis poderá cancelar ou

suspender o projeto a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das

normas estabelecidas neste Edital, quando houver atraso de mais de quinze dias,

sem justificativa para entrega dos formulários de avaliações bimestrais, relatórios
parcial e final.

Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Pró-reitora de Extensão e
Assuntos Estudantis, em conjunto com o Comitê tnstitucional de Extensão/UEMA.

Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço VieiÍa da Silva, n.o 1000, Jardim São Cristóvão, CEp 65OsS-310, São Luís/MA.
Tel.: (98) 2016-8100. C.N.P.J. 06.352.42110001168 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400, de 30.12.í981.
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ANEXO A

Áreas temáticas de Extensão Universitária, PROEXAE e UEMA.

Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço Vieira da Silva, n.o 1000, Jardim São Cristóvão, CEP 65055-310, São Luís/MA.
Tel.: (98) 20í6-8100. C.N.P.J.06.352.42110001168 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400, de 30.12.1981.

N.o DENOMTNAÇÃO DEFTNTÇAO

1
Arquitetura e
Urbanismo

Trabalhos relacionados à concepção, organização e

construção do espaço interior e exterior, abrangendo o

urbanismo, a edificação, o paisagismo, a conservação e a

valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio
do ambiente natural e a utilização racional dos recursos
disponíveis.

2 Comunicação

Comunicação social; mÍdia comunitária; comunicação escrita
e eletrônica; produção e difusão de material educativo;
televisão universitária; rádio universitária; capacitação e
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas
públicas de comunicação social; cooperação interinstitucional
e cooperação internacional na área.

3 Cultura, Arte e Música

Desenvolvimento cultural; cultura, memória e patrimônio;
cultura e memória social; cultura e sociedade; folclore,
artesanato e tradições culturais; produção cultural e artística
na área de artes plásticas e artes gráficas; produção cultural e
artística na área de fotografia, cinema e vídeo; produção
cultural e artística na área de música e dança; produção
teatral e circense; capacitação e qualificação de recursos
humanos e de gestores de políticas públicas de cultura;
cooperação interinstitucional e cooperação internacional na
área.

4
Direitos Humanos e

Justiça

Assistência jurídica; direitos de grupos sociais; organizações
populares; questões agrárias; capacitação e qualificação de
recursos humanos e de gestores de políticas públicas de
direitos humanos e justiça; cooperação interinstitucional e

cooperação internacional na área.

5 Educação

Educação básica; educação e cidadania; educação à
distância; educação continuada; educação de jovens e

adultos; educação paru a melhor idade; inclusão escolar;
educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; incentivo
à leitura; capacitação e qualificação de recursos humanos e

de gestores de políticas públicas de educação; cooperação
interinstitucional e cooperação internacional na área.
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N.o DENOMTNAÇAO DEFTNTÇAO

6 Meio Ambiente

Educação ambiental; preservação e sustentabilidade do meio
ambiente; meio ambiente e desenvolvimento sustentável;
desenvolvimento regional sustentável; aspectos de meio
ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento urbano e do
desenvolvimento rural; gestão de recursos naturais e sistemas
integrados para bacias regionais; capacitação e qualificação
de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de
meio ambiente; cooperação interinstitucional e cooperação
internacional na área.

7 Saúde

Promoção à saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de
pessoas com necessidades especiais; atenção integral à
mulher; atenção integral à criança; atenção integral à saúde
de adultos; atenção integral à terceira idade; atenção integral
ao adolescente e ao jovem; capacitação e qualificação de
recursos humanos e de gestores de políticas públicas de
saúde; desenvolvimento do sistema de saúde; saúde e
segurança no trabalho; esporte, lazer e saúde; hospitais e
clínicas universitárias; novas endemias, pandemias e
epidemias; saúde da família; uso e dependência de drogas;
cooperação interinstitucional e cooperação internacional na
área.

8 Tecnologia

Transferência de tecnologias apropriadas;
empreendedorismo; empresas juniores; inovação tecnológica;
polos tecnológicos; direitos de propriedade e patentes;
capacitação e qualificação de recursos humanos e de
gestores de políticas públicas de ciência e tecnologia;
cooperação interinstitucional e cooperação internacional na
área.

I Trabalho

Reforma agrária e trabalho rural; trabatno e irntusao socrat;
educação profissional; organizações populares para o
trabalho; cooperativas populares; questão agrária; saúde e
segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo e
oportunidades de trabalho; capacitação e qualificação de
recursos humanos e de gestores de políticas públicas de
trabalho; cooperação ínterinstitucionaÍ e cooperação
internacional na área.

Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço Vieira da Silva, n.o í000, Jardim São Cristóvão, CEp 650s5-310, São Luís/MA.
Tel.: (98) 2016-8100. C.N. P.J. 06.352.42110001/68 - Criada nos termos da Lei n.o 4.400. dê 30.'t 2. í 981 .
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ANEXO B

Lista de documentos a serem apresentados pelos alunos voluntários

Documentos dos alunos voluntários para participação no projeto disponível

homepage da Proexae, no endereço eletrônico

https://wvwv. proexae. uema. br/coordenacao-de-extensao/formularios/:

a) preenchimento do Cadastro Unico no SigUema;

b) confirmação de matrícula;

c) RG e CPF.

Cidade Universitária Paulo Vl, Av. Lourenço Vieira da Silvâ, n.o 1000, Jardim São Cristóvão, CEP 65055-310, São Luís/MA.
Tel.: (98) 2016-8100. C.N.P.J. 06.352.42110001168 - Criada nos termos da Lei n.' 4.400, dê 30.12.1981 .


