CHAMADA
PARA
DIVULGAÇÃO
DE
AÇÕES
VOLUNTÁRIAS
EXTENSIONISTAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS
Você é estudante, técnico/técnica ou docente da UFPR e tem alguma ação que pode
ajudar no enfrentamento aos problemas relacionados ao novo coronavírus?
O objetivo desta chamada é dar visibilidade e incentivar o desenvolvimento de ações
voluntárias de caráter extensionista na UFPR que impactam direta e indiretamente no
enfrentamento à crise do novo Coronavírus (COVID-19), fazendo com que a
comunidade interna e externa saiba como, onde e com quem procurar ajuda. São
exemplos de ações, entre outras:
-Prevenção;
-Tratamento;
-Enfrentamento e/ou oferta de soluções para diversos problemas relacionados ao
isolamento ou distanciamento social;
-Atendimento das necessidades emergentes dos diversos segmentos da sociedade;
-Orientações e esclarecimentos científicos;
-Apoio aos diversos agentes sociais e às diversas áreas afetados com a crise;
-Suporte, apoio ou atendimento às pessoas em situações de vulnerabilidades, sejam
sociais, psíquicas ou de outra ordem.
A participação nesta Chamada se dará mediante preenchimento de formulário (Anexo
I) que deverá ser encaminhado para o e-mail coex@ufpr.br o que nos permitirá ter
as informações necessárias para a divulgação de sua ação.
Caso a ação seja de inciativa estudantil, necessariamente a supervisão será de
responsabilidade docente, cujo nome deverá ser indicado no Anexo I.
Sua ação estará publicada no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e nas redes
sociais da UFPR (ampla divulgação), para que seu público tenha conhecimento e acesso
ao que você está oferecendo.
Todos que participarem desta Chamada receberão certificados de suas ações,
mediante encaminhamento posterior de relatório (Anexo II) ao e-mail
coex@ufpr.br.
As horas dedicadas às ações poderão ser contabilizadas como Atividades Formativas
para os estudantes e como produtos de Programas/Projetos de extensão nos relatórios
anual ou final.

Todas
as
medidas
protetivas
e
preventivas
ao
COVID-19
(https://nacoesunidas.org/tema/coronavirus/) deverão estar asseguradas nas ações
propostas.
Além de participar desta Chamada, se você quiser divulgar jornalisticamente sua ação,
envie um e-mail para jornalismo.sucom@ufpr.br que a equipe da SUCOM avaliará
tecnicamente a demanda.

ANEXO I:
FORMULÁRIO (encaminhar para coex@ufpr.br)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nome do responsável pela ação:
CPF:
E-mail:
Telefone(s):
Qual sua vinculação à UFPR: docente, estudante, técnico/técnica
Caso seja estudante, nome do docente que realizará a supervisão da ação:
Qual Unidade/Departamento você faz parte?
Qual sua proposta de ação (objetivo, o que será feito)?
Esta proposta é vinculada a algum projeto de pesquisa e/ou extensão,
qual/quais?
10) É uma proposta de formação estudantil?
11) Qual público sua ação está direcionada?
12) Qual o período de realização desta ação?
13) Quem faz parte da equipe executora (com CPF):
14) Como ter acesso à sua ação (e-mail. Telefone, link, etc):
15) Outras informações (opcional):
16) Anexos: fotos, logos, pdf, links de sites, vídeos de youtube, página virtual ou
indicação de rede social (opcional)

ANEXO II:
RELATÓRIO (encaminhar para coex@ufpr.br)
1) Como se realizou sua ação? Descreva o que efetivamente foi feito e se houve
mudanças do que foi programado inicialmente.
2) Se for seu caso: esta ação foi vinculada a algum projeto de pesquisa e/ou
extensão além do(s) mencionado(s) na inscrição, qual/quais?
3) Se for seu caso: descreva como se deu a formação estudantil.
4) Qual público efetivamente foi atingido?
5) Quantas pessoas foram atingidas?
6) Qual foi o período efetivo de realizaçãodesta ação?

7) Quem fez parte da equipe executora (com CPF, função e carga horária de cada
participante).
8) Qual a avaliação que você faz desta ação? Leve em conta avaliações de sua
equipe e das pessoas atingidas.

