
Extensão Virtual e EAD
Covid-19



RESOLUÇÃO DA
REITORIA PARA O

COVID 19

“Dessa forma, a Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ) informa que, apesar de o Ministério

da Educação (MEC) ter publicado, em 18/3/2020, a

portaria nº 343/2020, que "dispõe sobre a

substituição das aulas presenciais por aulas em

meios digitais enquanto durar a situação de

pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19", a

utilização de plataformas virtuais é permitida

naquelas turmas que já faziam uso dessa

tecnologia anteriormente e nos casos em que já

esteja pactuada entre os estudantes e seus

respectivos professores. No entanto, as aulas em

meios digitais não devem substituir as atividades

presenciais. “ 



COMO FICA 
A EXTENSÃO?

PANDEMIA

Não precisa

creditar nesse

período

CREDITAÇÃO  DE
EXTENSÃO

O estudante é que
escolhe a hora que

quer fazer 
a creditação

COORDENADOR
DA  AÇÃO

Tem liberdade para

propor o período 

da ação

DIFERENTE  DA
GRADUAÇÃO

Não depende de um

Calendário único é

um fluxo contínuo



DECISÕES DO CEU 
Conselho de Extensão Universitário de 23/03

SUBMISSÃO  DE  NOVOS
REGISTROS  DE  AÇÕES
DE  EXTENSÃO  NO  SIGA

Presenciais para serem executadas com a

volta a normalidade e as ações virtuais,

remotas complementares às ações

presenciais ou para o período da pandemia

FINALIZAR  O  FLUXO
DE  REGISTRO  DE  MAIS

DE  150  AÇÕES  

EXISTENTES

Obs. “Como medida de excepcionalidade,  os Diretores Adjuntos/Coordenadores de Extensão das Unidades, após avaliação e
aprovação das novas ações, devem obter a aprovação pelas congregações em sessão virtual ou, em caso de excepcionalidade,

a aprovação "ad referendum" das direções de unidades.” E depois em sessões presenciais para referendar.



EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA (EAD)

X
USO DE AMBIENTES 

VIRTUAIS COMO APOIO AS
AÇÕES NO ENSINO,

PESQUISA E EXTENSÃO

Educação  a  Distância  (EAD)

A mediação didático-pedagógica ocorre com a

utilização de meios e tecnologias de informação e

comunicação, Com estudantes e professores

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou

tempos diversos.

 

EAD tem metodologias próprias, têm sistemas de EAD

já consolidados  e regulamentados pelo MEC



Público: trabalhadores do setor público

dos níveis federal, estadual e

municipal.Objetivo: busca reunir todas as

iniciativas de formação que tenham como

público alvo os trabalhadores do setor

público, em seus diversos ambientes

organizacionais, articulando-as com sua

formação inicial em nível básico, médio ou

superior e ainda com iniciativas de

formação continuada no nível de pós-

graduação.

PROGRAMA DE
FORMAÇÃO CONTINUADA
DE SERVIDORES
PÚBLICOS (PROFOS)
Criado pela PR-5 em 2016

O QUE A EXTENSÃO TEM DE EAD
Cursos de extensão na modalidade à distância



2017
30.6%

2019
17.9%

2018
51.6%

TOTAL DE INSCRITOS NOS CURSOS
PROFOS ENTRE 2017 - 2019

10.866 

2017
33.4%

2019
28.2%

2018
38.4%

TOTAL DE VAGAS NOS CURSOS
PROFOS ENTRE 2017 - 2019

7.351

1.940
INSCRITOS

5.605
INSCRITOS3.321

INSCRITOS

2.075
VAGAS 2.820

VAGAS

2.456
VAGAS



2019
29.2%

2017
38.5%

2018
32.3%

TOTAL DE CURSOS PROFOS 
ENTRE 2017 - 2019

65 
2019

18.9%

2017
41.1%

2018
39.9%

TOTAL DE CONCLUINTES NOS
CURSOS PROFOS ENTRE 2017 - 2019

3.127

19
CURSOS

25
CURSOS

21
CURSOS

592
CONCLUINTES

1.286
CONCLUINTES

1.249
CONCLUINTES



2020 - 1º
65.2%

2020 - 2º
34.8%PLATAFORMAS EAD

USADAS NA UFRJ

Os cursos de extensão da UFRJ na modalidade a

distância utilizam a plataforma moodle:

ava.ufrj.br (utilizada pelo NCE) e ead.ufrj.br

(utilizada pela PR-5 e PR-4).

Cursos de extensão à distância em 2020, por semestre

8 CURSOS

15 CURSOS

EDUCAÇÃO
34.8%

SAÚDE
34.8%

TRABALHO
17.4%

CULTURA
13%

Cursos de extensão à distância em 2020, por área temática

8  8 

4
3



Atividade de extensão remota utilizando  tecnologias  para mediação de

atividades e não como seu fim: apoio na divulgação das ações, ações de mídia,

de informação, e ações emergenciais, de mobilização, de apoio psicológico, de

sociabilidade.



Dada a situação de risco que todos

estamos expostos pela COVID-19, a

Pró-Reitoria de Extensão informa

que cursos e eventos presenciais de

extensão permanecem suspensos.

Mas muita gente quer ajudar,

propor, agir! Por isso, iniciamos uma

campanha para ações virtuais:

vídeos, transmissões ao vivo, oficinas,

ações que possam ser realizada de

forma remota (virtual) até que a

situação se normalize em toda

universidade.

 

Você tem alguma ação que deseja

divulgar? 

 

Preencha o formulário através do

link: Divulgue sua Ação!FRJ

CAMPANHA DA EXTENSÃO



AÇÕES DE 
EXTENSÃO 
DA UFRJ 
COVID-19 

Projeto PROAPTIVA, do Instituto de

Psiquiatria, que tem produzido vídeos

com atividades físicas para os idosos

fazerem em casa

(https://www.instagram.com)

(https://www.instagram.com)

 

Projeto Foi sem querer, da Escola de

Enfermagem Anna Nery 

 

Projeto Gastronomia na Promoção da
Saúde, do Instituto de Nutrição Josué de

Castro 

https://www.instagram.com/tv/B-N-VrRnYjQ/?igshid=1fmg8iq0z90jt%C2%A0+/
https://www.instagram.com/tv/B99bzt6FmO_/?igshid=18y7ghw3v7rlt
https://drive.google.com/file/d/1HCBwjkriyk0eubF0bda9j7OIdXQD9Js6/view
https://drive.google.com/file/d/11pMJrJpVPnOcxHKBFGa_QNTDb1LJ81Y6/view
https://drive.google.com/file/d/11pMJrJpVPnOcxHKBFGa_QNTDb1LJ81Y6/view


CONSIDERAÇÕES 

Momento de transição

 

Tomar para a UFRJ o debate da EAD e 

das Ações Virtuais

 

Conhecer melhor o trabalho do

CEDERJ Consórcio de universidades públicas

sediadas no Estado do Rio de Janeiro

(Consórcio CEDERJ) - Centro de Educação

Superior a Distância do Estado do Rio de

Janeiro, criado em 2000. 

 

Os cursos de Graduação, na modalidade a

distância, da UFRJ, são oferecidosatravés do

Consórcio CEDERJ e outras universidades

públicas do RJ.


