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#Extensão nas redes     
    
As atividades acadêmicas presenciais da UNIRIO permanecem suspensas. Por isso, tem sido 
cada vez mais necessário o fortalecimento das ações de Extensão nas plataformas virtuais, assim 
como a divulgação e o compartilhamento do que temos realizado neste período de isolamento social.
                                                         
Sabemos que muitos programas e projetos de Extensão e Cultura estão se
reinventando nas redes, superando os desafios atuais e interagindo com as equipes 
e as comunidades envolvidas. 

Pensando nisso, a equipe da Proexc está traçando algumas estratégias de comunicação para
auxiliar os coordenadores a divulgarem as ações de seus programas e projetos. São elas:

# A Proexc agora está no Facebook e no Instagram. Nas nossas páginas vamos postar
conteúdos sobre os nossos programas e projetos, assim como "pílulas" sobre Extensão Universitária.
Sigam nossos perfis (@proexc_unirio e @unirioproexc), curtam e compartilhem nossas postagens.
A Coordenação de Cultura também está movimentando suas redes com publicações, lives e debates
sobre Cultura. Sigam @cultura.proexc e @culturaunirio

# Criamos um email especificamente para receber informações dos programas e projetos para divulgação:
comunica.extensao@unirio.br
Nos envie materiais, vídeos e fotos (com descrição e contato) para divulgarmos!

# Em breve faremos chamadas para as nossas séries de divulgação virtual. Fiquem atent@s!

Revista Raízes e Rumos recebe artigos sobre Extensão e Covid até
22 de julho

A revista Raízes e Rumos, publicação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, está com chamada 
aberta para envio de artigos e depoimentos a serem publicados em seu próximo número, previsto para 
o mês de agosto de 2020.

Com o objetivo de fortalecer a divulgação científica de ações extensionistas em meio à crise sanitária que 
vivemos, o tema do v. 8, n. 1 será “Extensão Universitária em tempos de pandemia: reinvenções de práticas 
e enfrentamento da Covid-19”.

A proposta é que a publicação seja um espaço de visibilidade para o trabalho qualificado que vem sendo 
realizado no âmbito das ações de extensão em instituições de ensino e pesquisa brasileiras, no contexto 
da pandemia do novo coronavírus, em, principalmente, duas perspectivas:

- Estratégias de reinvenção das atividades diante da realidade de isolamento social (mobilização por meio de 
redes, novas formas de construção de ações e diálogos com a comunidade à distância, experiências de ensino 
remoto de extensão, por meio de TV, rádio, internet ou quaisquer outros meios);

- Ações desenvolvidas com foco no enfrentamento da Covid-19 junto às comunidades.

Os trabalhos poderão ser submetidos apenas pelo sistema eletrônico da revista até o dia 22 de julho e todos 
os trabalhos submetidos devem estar relacionados ao tema da revista.

Mais informações pelo e-mail raizeserumos@unirio.br ou na página da revista: 
http://www.seer.unirio.br/index.php/raizeserumos.

Aguardamos a sua colaboração!
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