
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO REMOTAS PROMOVIDAS POR 

LIGAS ACADÊMICAS NO PERÍODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO 

COVID-19 

 

Conforme o Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020, entre outras medidas para a 

prevenção e enfrentamento ao COVID-19, que determinou a suspensão das atividades educacionais 

presenciais em todo o estado de Rondônia e reconhecendo a importância da decisão do Governo para 

resguardar a saúde de nossos professores, alunos e respectivos familiares. Observando a Portaria n° 

343/2020 do Ministério da Educação, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por meios 

digitais enquanto durar a pandemia do Novo Coronavírus-COVID-19.  

A coordenação de Extensão, Cultura e Esportes - COEX vem por meio deste, regulamentar as 

atividades de Extensão Acadêmicas no modelo digital conforme instruções abaixo:  

1. DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO SUGERIDAS PARA O PERÍODO 

 

1.1. Compreende como atividades de extensão acadêmica para este regulamento em específico as 

atividades remotas como palestras, cursos, debates e discussões ou qualquer outra 

modalidade que permita a realização online. 

1.2. Todas as atividades de extensão remotas deverão ser realizadas utilizando a plataforma 

Google Meet. 

1.3. As atividades deverão ser gravadas e monitoradas pelo organizador para fins comprovação 

junto a COEX. 

   

2. DO REGISTRO DE EXTENSÃO  

 

2.1. Para a documentação das atividades de extensão neste período é necessário que o proponente 

envie o formulário de extensão (o mesmo para as propostas presenciais) para 

extensao@saolucas.edu.br 

2.2. O fluxo de inscrição continuará sendo o mesmo, via sistema College, porém o controle de 

frequência deverá ser realizado pelo proponente do evento que ao término deverá enviar uma 

lista com Nome Completo, CPF e Telefone dos participantes do evento para certificação. 

2.3. O Registro deverá ser preenchido corretamente com: Data da Realização, Horário e no Local: 

Informar o endereço da sala virtual do Google Meet em que o evento será realizado. 

2.4. Para o relatório final, o curso deverá fazer “prints” da tela do evento para que seja anexado 

no relatório, assim como disponibilizar o link da gravação da atividade. 

  

3. CERTIFICAÇÃO  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. A certificação será realizada via sistema College, mediante a comprovação do inscrito e 

efetiva participação no evento online. O organizador do evento, encaminhará uma lista 

contendo Nome, CPF e Telefone por e-mail validando a participação de todos.  

  

Porto Velho, 30 de abril de 2020. 

 

 

Profa. Maricélia Messias Cantanhêde dos Santos 

Coordenadora de Extensão Cultura e Esportes – COEX 

Centro Universitário São Lucas – UniSL. 

 


