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Metodologia

A metodologia a ser aplicada está pautada na disponibilização de materiais didáticos 

sobre como realizar um projeto social, instrumentos para definição de que temática 

pode ser atendida pelo estudante extensionista na sua comunidade, bem como guias de 

ações para elaboração de projeto de intervenção e a prática dessa intervenção, os quais 

contarão com a mediação docente do professor responsável pelo projeto.

Assim, com supervisão do professor do projeto, o estudante extensionista irá: 

a) Definir qual a temática do seu projeto, considerando que essa deve estar atrelada a 

conhecimentos e habilidades do seu curso de graduação e ao objetivo geral do projeto. 

b) Localizar na sua região comunidade/empresa/instituição que possa receber o projeto 

e obtenção de seu aceite por parte dessa;

c) Diagnosticar  necessidades da comunidade/empresa/instituição que possa atender; 

d) Compilar os dados coletados no diagnóstico e discuti-los sob o enfoque dos 

conteúdos de seu curso de graduação já estudados;

e) Planejar a intervenção social, isto é, planejar como disponibilizar soluções para a 

demanda mapeada, bem como definir como pode ser feito o registro em conteúdo 

multimídia dessa prática.

f) Realizar a intervenção, solicitar a avaliação da comunidade sobre essa prática e fazer o 

registro em conteúdo multimídia. 

Webconferências, fóruns e atividades de avaliação, organizadas num cronograma de 

ação, comporão também o escopo do projeto.

Realização das 

atividades
a partir de 2/4/2020 a 15/06/2020

Observação
as webconferências são referentes às orientações de desenvolvimento das atividades do 

projeto. É obrigatória a presença síncrona do aluno extensionista que possuem bolsa do 

artigo 170 nas webconferências.

Local de 

Funcionamento
Campus UnisulVirtual – Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA)

Matrícula

Após a inscrição, será aberta uma sala no EVA da UnisulVirtual. 

Nesta sala serão disponibilizadas as orientações para a atividade de extensão, bem 

como inseridos os estudantes, onde receberão o acompanhamento por parte dos 

professores.

Alunos extensionistas do Artigo 170 deverão fazer, além da inscrição online na 

Mochila, a inscrição no Sistema de Informações do Prodel (SIP).

Cidadania em Rede: práticas de conhecimento e produção de produtos de 

comunicação em rede


