
  

 

  

NOTA TÉCNICA SOBRE O SENTIDO DA ATUAÇÃO DOCENTES NAS ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Em relação a experiência profissional, 
atividades de extensão homologados na PROEC (nos últimos três anos)” 
Dimensão Extensão, ANEXO III do Edital de Mobilidade Docente 2022, compreendemos:
 
A experiência profissional docente no âmbito 
da atividade, processo este configurado como ações de Planejamento e 
atividades, bem como Avaliação de estudantes e de experiências extensionistas.
 
Assim sendo, o Certificado emitido p
docente como o responsável pela coordenação / supervisão do processo.
sentido, que a certificação atende ao exigido no Edital mencionado, no item:
acompanhamento de estudantes em atividades de extensão homologados na PROEC (nos 
últimos três anos)”. 
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NOTA TÉCNICA SOBRE O SENTIDO DA ATUAÇÃO DOCENTES NAS ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  NA  UPE 

Em relação a experiência profissional, “Orientação ou acompanhamento de estudantes em 
atividades de extensão homologados na PROEC (nos últimos três anos)” 
Dimensão Extensão, ANEXO III do Edital de Mobilidade Docente 2022, compreendemos:

A experiência profissional docente no âmbito da Extensão Universitária, refere
da atividade, processo este configurado como ações de Planejamento e Acompanhamento
atividades, bem como Avaliação de estudantes e de experiências extensionistas.

Assim sendo, o Certificado emitido pela PROEC, para o estudante extensionista, faz referência ao 
docente como o responsável pela coordenação / supervisão do processo.
sentido, que a certificação atende ao exigido no Edital mencionado, no item:

de estudantes em atividades de extensão homologados na PROEC (nos 
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NOTA TÉCNICA SOBRE O SENTIDO DA ATUAÇÃO DOCENTES NAS ATIVIDADES DE 

Orientação ou acompanhamento de estudantes em 
atividades de extensão homologados na PROEC (nos últimos três anos)” mencionada na 
Dimensão Extensão, ANEXO III do Edital de Mobilidade Docente 2022, compreendemos: 

da Extensão Universitária, refere-se a Coordenação 
Acompanhamento das 

atividades, bem como Avaliação de estudantes e de experiências extensionistas.   

ela PROEC, para o estudante extensionista, faz referência ao 
docente como o responsável pela coordenação / supervisão do processo.  Entende-se neste 
sentido, que a certificação atende ao exigido no Edital mencionado, no item:  “Orientação ou 

de estudantes em atividades de extensão homologados na PROEC (nos 


