
 
  

PEI - Projeto de Extensão Integrador  

“Mais Inclusão Digital” 

  

O que é? 

O “Mais Inclusão Digital” é um projeto de extensão desenvolvido pelo NEIC em 
cumprimento a Resolução MEC nº 07, de 18 de dezembro de 2018. Este projeto 
consiste na criação, desenvolvimento e gestão de atividades no formato de 
minicursos orientados por docentes, executados pelos alunos e destinados à 
população local. 

 

O que rege a Resolução? 

A resolução estabelece diretrizes de extensão e institui carga horária obrigatória 
de atividades de extensão a serem cumpridas ao longo da graduação.  

 

 O que são atividades de extensão? 

São processos educativos, culturais e científicos que articulam Ensino e 
Pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre 
Instituição de Ensino Superior (IES) e sociedade.  

 

Qual a abrangência do evento? 

O projeto abrange de forma física, geográfica, cultural, social e política, toda a 
região na qual a IES atua. 

 

Como o Mais Inclusão Digital funcionará? 

Um professor de cada curso ofertará um projeto de um ou vários minicursos a 
serem realizados por seus alunos à comunidade na modalidade online. Grupos 
de trabalho responsáveis por cada etapa são sugeridos para a composição do 
curso.  Os melhores minicursos ministrados serão editados e disponibilizados 
gratuitamente na plataforma de cursos da FacMais. 

 

 



 
  

O que são minicursos? 

Cursos de curta duração para desenvolvimento e/ou aprofundamento teórico-
prático sobre determinado assunto. 

 

Qual a importância desse projeto para a comunidade? 

Projetos de extensão reafirmam o compromisso ético e social de uma IES, 
possibilitando uma formação cidadã do discente e acesso direto da população 
ao conhecimento produzido no Ensino Superior. Além disso, em diálogo com o 
cotidiano, levanta problemas e soluções cotidianos, oxigenando discussões 
teóricas acadêmicas. Em tempos de Pandemia e isolamento social, o Mais 
Inclusão Digital é uma oferta gratuita e virtual da FacMais para acesso a 
conhecimento por parte da população. 

 

Qual o produto esperado na execução do projeto? 

Uma programação de minicursos com duração de 9 a 12 horas ofertadas à 
comunidade. 

 

Como a comunidade pode participar? 

Por meio de formulário, a comunidade fará inscrição e terá acesso à sala virtual. 
Os minicursos serão ofertados de maneira online e em comunicação síncrona, 
ou seja, no mesmo momento em que o minicurso é transmitido. 

 

Sou da comunidade e não fiz a inscrição. Posso assistir aos 
minicursos posteriormente? 

Sim, os minicursos ministrados serão selecionados e estarão disponíveis na 
plataforma da FacMais. Mas, atenção: Somente receberão certificado os que 
realizaram inscrição prévia e participarem do minicurso em sua data de 
execução. 

 

Quando os minicursos serão ofertados? 

 Entre os dias 12 e 14 de novembro de 2020. 

 



 
  

Haverá inscrição? 

Sim 

 

Quando e como ocorrerão as inscrições? 

As inscrições serão gratuitas por meio de formulário eletrônico entre os dias 5 e 
11 de novembro. 

 

Quem pode se inscrever? 

Toda a comunidade atendida pela IES. 

 

Qual o valor da inscrição? 

 A inscrição para os minicursos é gratuita. 

 

Há limite de vagas nas oficinas e minicursos? 

Sim. 250 pessoas. 

 

Haverá emissão de certificados? 

Sim. Os certificados serão gerados online por meio de formulário devidamente 
preenchido. Após o evento, os certificados serão enviados pelo e-mail 
cadastrado no formulário, mediante confirmação de presença no evento. 

 

O Neic entregará certificados impressos? 

Não, apenas online. 

 

Em caso de mais informações, a quem devo recorrer? 

O projeto detalhado do Mais Inclusão digital estará disponível no site da IES. 
Para atender a dúvidas, procurar o Neic pelos e-mails neic@facmais.edu.br ou 
neicitba@facmais.edu.br 

mailto:neic@facmais.edu.br
mailto:neicitba@facmais.edu.br


 
  

Cronograma 

Ações  
Data/2020 

Apresentação do Mais Inclusão Digital aos 
docentes responsáveis 

03 de setembro 

Período de apresentação do PEI 04 a 09 de setembro 

Apresentação do Mais Inclusão Digital aos 
discentes 

14 de setembro 

Período de Inscrição dos Alunos 14 a 18 de setembro 

Desenvolvimento dos minicursos 21 de setembro a 12 de 
novembro 

Execução dos minicursos 12 a 14 de novembro 

Período de avaliação dos minicursos 16 a 20 de novembro 

Envio de relatório pelo docente 30 de novembro 

Período de disponibilização de certificados 1 a 5 de dezembro 

Seleção dos minicursos para plataforma 18 de dezembro 
 


