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CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES PARA AÇÕES DE EXTENSÃO - FAMED∕UFAL  
PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS DE LIGAS ACADÊMICAS, PROJETOS DE EXTENSÃO E DEMAIS AÇÕES DE 

EXTENSÃO NO SIGAA 

1) Seguindo as orientações do Protocolo de Biossegurança para atividades de Extensão Universitária divulgado 

pela Pró-reitoria de extensão (PROEX), atividades presenciais devem ser evitadas sempre que possível, 

enquanto durar o contexto de pandemia;  

2) Eventos como reuniões                                                                       e           

deverão ser realizados na modalidade remota;  

3) Quando não for possível se adequar a metodologia on line, por vulnerabilidade da população ou por a 

natureza da ação exigir atividade presencial, estas deverão ocorrer obedecendo as orientações da OMS e as 

regras ou normas sanitárias vigentes nos municípios onde às ações serão realizadas e o protocolo de 

Biossegurança da UFAL; 

4)  Para realizarem atividades presenciais, as ações de extensão universitária deverão elaborar um 

procedimento operacional por meio do qual a iniciativa de extensão universitária presencial tornará 

                                                                                                        

um roteiro pelo qual os participantes da atividade presencial saibam como agir durante a execução; 

a. Desta forma, deverão estar claramente especificados na metodologia da proposta para ação 

presencial submetida no Sigaa: 

i. A ação a ser desenvolvida com distribuição do percentual da carga horária presencial e da 

carga horária remota; 

ii. Envio em anexo do documento com a autorização prévia do local onde se propõe realizar a 

ação de extensão;  

iii. Número de participantes e envolvidos; 

iv. Local de realização;  

v. Estratégias de cumprimento das normas de biossegurança:  

1. Distanciamento (mínimo 1,5m entre pessoas); 

2. Uso do EPI obrigatório; 

3. Lavagem das mãos; 

4. Álcool 70 °gel; 

5. Uso de respiradores PFF2 (máscara N95) e protetores faciais (faceshield) em todas 

as atividades ambulatoriais que envolvam contato com pacientes. 
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