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Extensão Comunitária 

Manual do Organizador 

 

“A Extensão comunitária é defin ida por ações sociais comunitárias 

dir igidas para o público interno e externo da universidade, em saúde, 

educação, assistência social, meio ambiente, cultura, produção artíst ica e 

comunicação, vinculadas diretamente ou não ao ensino e/ou a pesquisa, 

gerando assim um ambiente de aprendizagem para alunos e comunidade 

externa.”  

 
  Solicitar para secretaria o formulário para preenchimento através 

do e-mail: extensao.comunitaria@pucrs.br 
 

  Preenchimento do projeto na planilha enviada pela secretaria; 
 
  Reserva de salas é responsabilidade do organizador do evento, 

deverá ser feita antes do envio da planilha; 
 
  Enviar formulário preenchido para o e-mail: 

extensao.comunitaria@pucrs.br 
 
  Após, o formulário será encaminhamento para o coordenador de 

Extensões comunitárias, Prof. Luís Carlos dos Passos Martins, para 
avaliação e aprovação; 

 
  A extensão sendo aprovada, enviar o cartaz do evento para 

divulgação (caso necessário, solicite a arte padrão para cartaz no 
mesmo e-mail já referido) e-mail: extensao.comunitaria@pucrs.br  

 
  O curso será cadastrado no sistema da PROEX e encaminhado para 

divulgação (nenhuma divulgação deve ser feita, antes da 
aprovação); 

 
  Após aprovação do curso pela coordenação, iremos encaminhar 

para o professor (a) responsável um link que através do mesmo 
deve ser realizada a inscrição dos participantes (todos os 
participantes externos/internos devem se inscrever para que 
recebam o certificado) *Professores, palestrantes, etc.. . também devem se 
inscrever através do l ink.  

 
  É de responsabilidade do (a) professor (a) responsável da extensão 

a divulgação do link para que o público interno/externo consiga se 
inscrever. 
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  É responsabil idade do professor disponibil izar no início do evento 
um meio pelo qual o participante possa se inscrever no local antes 
do evento começar.  

 
  O link de inscrição será divulgado no site e no facebook da Escola 

de Humanidades.  
 

  Para fins de inscrição, será disponibil izado um QR CODE nos murais 
da Escola de Humanidades  

 
  No dia do evento: retirar na secretaria uma lista de presença que 

após assinada por cada participante, deve ser entregue na 
secretaria ao termino do mesmo. 

 
  Participante que não assinar a lista não irá receber certif icado. 

 
  Obs: Extensões que ocorrem em 2 ou + dias, independente se o 

participante compareceu em todos os dias, ele recebe o certif icado 
com a carga horário total da extensão.  

 
  Os participantes serão cadastrados no sistema, para emissão de 

certif icados. 
 

  Certificados gratuitos, impressos, entregues em até 90 dias na sala 
201 do prédio 40. 

 
Para aprovação é necessário o prazo de 60 dias antes do evento. 

 




