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A edição deste Manual é uma iniciativa da Coordenadoria
de Pesquisa e Extensão - COPEX, através do Núcleo de
Inovação Tecnológica - NIT, da Universidade Paranaense -
UNIPAR, que coletou e organizou os vários dados aqui
apresentados.

A presente obra tem por finalidade apresentar de forma
clara e objetiva as boas práticas e condutas, requeridas pela
UNIPAR, quando da consecução da publicação de
conteúdo em qualquer meio/plataforma e interação nas
mídias sociais relacionadas às Ações Extensionistas realizadas
por seus integrantes. 

Cumpre salientar que mesmo sendo tais práticas e condutas
voltadas principalmente para a publicação de conteúdo em
qualquer meio/plataforma e a interação nas mídias sociais
das Ações Extensionistas, as mesmas deverão ser seguidas em
todo e qualquer trato, em mídias sociais ou não, que se
relacionem com a UNIPAR.

Por conseguinte, o NIT, por meio de sua Equipe
Organizadora, espera que com o presente Manual a
consecução da publicação de conteúdo e a interação nas
mídias sociais atreladas às Ações Extensionistas e à UNIPAR
como um todo, sejam realizadas, por seus usuários, conforme
as orientações aqui elencadas. 



As regras de etiqueta e respeito ao próximo tem feito parte da
vida do ser humano há séculos, nesse sentido, com a evolução
das comunicações interpessoais onde atualmente as mídias sociais
possuem lugar de destaque, esse multiverso digital também tem
requerido cada vez mais a implementação de condutas e práticas
que visam a boa convivência entre seus usuários. 

Dessa forma, a fim de promover as boas práticas e condutas
quando da divulgação de conteúdo em qualquer
meio/plataforma e a interação nas mídias sociais das Ações
Extensionistas realizadas na Universidade Paranaense –
UNIPAR, é a razão para o surgimento deste Manual.

Apresentaremos nas próximas páginas orientações que toda a
comunidade acadêmica e institucional da UNIPAR deve seguir
todas as vezes que publicarem, mencionarem, comentarem ou
compartilharem conteúdos que envolvam a Instituição em mídias
sociais ou em qualquer outra plataforma ou meio. É importante
salientar que interações (postagens, comentários entre outros),
feitas nessas mídias ou em trabalhos de publicação das ações, não
representam necessariamente a posição ou ponto de vista da
UNIPAR, sendo de total responsabilidade de seu
autor/interlocutor.

Por fim, reiteramos nosso desejo de que todos contribuam para a
criação de um ambiente propício ao respeito recíproco e
convivência harmônica entre todos os usuários e membros da
UNIPAR e a comunidade externa como um todo. 

Boa leitura!



As Ações Extensionistas podem ser conceituadas
como uma união de atividades acadêmicas que se
baseia em um processo educativo, cultural e
científico, incentivando o ensino à pesquisa de forma
em que exista ações concretas e contínuas entre a
Universidade e a sociedade, ou seja, a interação entre
ambas.

O aluno que ingressa nessas ações é chamado de
“extensionista”, que é aquele que se baseia em
experiências ou ideias, as divulgando com o objetivo
de encontrar soluções para problemas, adaptando-as
sempre às novas realidades que vai encontrando
dentro da comunidade em que a Universidade está
inserida.

Atente-se que cada Ação Extensionista
compreenderá uma carga horária diferente. Fique
atento ao edital!



1. Ações Culturais;

2. Ações Sociais;

3. Anais;

4. Artigos Publicados em periódicos e revistas científicas
internacionais;

5. Artigos Publicados em periódicos e revistas científicas
nacionais;

6. Blogs;

7. Cadernos de resumos;

8. Capítulo(s) de livro(s) com registro ISBN;

9. Cartilha(s);

10. Compêndios;

11. Cursos de Extensão;

12. Divulgação em Congresso;

13. Entrevista na TV;



14. Eventos (participação e/ou organização);

15. Folders;

16. Formulário;

17. Informativos;

18. Leitura de artigos, filme e documentário com apresentação
de relatório;

19. Mapas mentais;

20. Mídias impressas;

21. Palestra presencial (acima de 1h);

22. Palestra presencial (até 1h);

23. Palestra virtual (acima de 1h);

24. Palestra virtual (até 1h);

25. Podcast;

26. Portfólio;



27. Postagem em mídias sociais;

28. Prestação de Serviços;

29. Produção de Material artístico/lúdico;

30. Programas de rádio;

31. Programas de vitrina;

32. Mídias Sociais;

33. Relatórios;

34. Roda de conversa virtual gravada;

35. Seminário;

36. Sites;

37. Slides;

38. Trabalhos publicados em eventos internacionais;

39. Trabalhos publicados em eventos nacionais;

40. Vídeo com a família.



Os princípios são normas estruturantes
de um determinado sistema, os quais

servem para nortear as nossas condutas.
Nesse sentido, podemos elencar os
princípios que a UNIPAR observa

como nucleares ao desenvolvimento
das Ações Extensionistas: a

LEGALIDADE, a MORALIDADE, e a
DIGNIDADE DA PESSOA

HUMANA.
 



Pode-se dizer que está a agir com
legalidade quando sua conduta

estiver de acordo com os princípios,
regras e regulamentos que regem o

comportamento e a convivência
harmônica em comunidade,

compreendendo tal comunidade
como espaço acadêmico, familiar,
social, nacional e também global.

Importante salientar que haverá
consequências normativas, ou seja,
penalidades, todas as vezes que as
condutas não refletirem ao que foi
estabelecido nos princípios, regras e

regulamentos de regência do
comportamento e convivência da

comunidade, atingindo, desse modo,
todos aqueles que se comportarem em

desacordo a tais preceitos.



A moralidade é geralmente
compreendida como o agir prático dos
preceitos impostos pela ética. A ética,
por sua vez é um conjunto de normas
que regem as relações sociais de uma
determinada comunidade num dado

tempo e espaço.

Cumpre salientar que nem sempre os preceitos legais
estarão de acordo com os preceitos éticos estabelecidos

dentro da comunidade em questão, tornando-os princípios
que se complementam.

Dessa forma, preceitos como o
respeito, honestidade, gentileza e

boa-fé são preceitos éticos que
quando praticados tornam-se ações

morais, e portanto, dentro do
princípio da moralidade.



Podemos observar a Dignidade da
Pessoa Humana como um atributo
individual e distintivo de cada ser
humano, ou seja, corresponde aos
valores íntimos e inatos de cada
pessoa, fazendo-a digna de ser

respeitada por parte da
comunidade na qual se insere.

Desse modo, tratar as pessoas com
respeito, consideração, empatia e

dignidade, faz com que não apenas
estejamos seguindo tal princípio, mas, mais

do que isso, consigamos efetivamente
tratar o outro humanamente.   



Lembre-se que essas condutas SEMPRE deverão serLembre-se que essas condutas SEMPRE deverão serLembre-se que essas condutas SEMPRE deverão ser
pautadas pelos princípios acima citados, e que elaspautadas pelos princípios acima citados, e que elaspautadas pelos princípios acima citados, e que elas

valem para todo e qualquer meio que vier a servalem para todo e qualquer meio que vier a servalem para todo e qualquer meio que vier a ser
divulgada as ações extensionistas, OK?!divulgada as ações extensionistas, OK?!divulgada as ações extensionistas, OK?!      











Existe sim essa diferença e como cada uma delas
tem sua adaptação dentro do espaço digital.
Pode-se imaginar a rede social como um espaço de
relacionamento entre pessoas com interesses em
comum, a aproximação e interação entre elas. 

E temos as mídias sociais, que são o meio de
interação, circulação de informações e também
onde é feito a produção e compartilhamento de
conteúdo. Tendo como alguns exemplos de mídia
social o Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,
Blog e Twitter, onde há a interação entre as
pessoas e são ótimas ferramentas para criação e
divulgação de conteúdo.

A UNIPAR possui perfis nos principais canais de
mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitter
e YouTube.

Tais perfis mencionados ficam aos cuidados da
Diretoria Executiva de Gestão da Comunicação e
da Divulgação Institucional - DEGCD, onde há o
controle sobre a imagem da Instituição.

Existe diferença entre redes sociais e mídias sociais?Existe diferença entre redes sociais e mídias sociais?Existe diferença entre redes sociais e mídias sociais?



Ressalta-se que cada unidade da UNIPAR tem
autonomia para a criação e manutenção de seus perfis
e páginas dentro dessas mídias, visto que as
publicações e divulgações feitas nestas plataformas,
atendem às necessidades próprias de cada uma delas.

Esses referidos canais são administrados por
profissionais especializados na área os quais estão
devidamente autorizados para tratar sobre o nome,
imagem e os conteúdos de divulgação incluídos nesses
perfis, que seguem orientações para que se mantenha
a proteção da imagem da Instituição.  
     

Quando se tratar de perfis dessas mesmas mídias sociais
citadas, de cunho pessoal de alunos e colaboradores,
mesmo que de uso individual, ou ainda mídias
utilizadas para a divulgação de trabalhos acadêmicos
relacionados a algum projeto de extensão, deve-se
seguir as orientações de conduta e netiqueta previstas
neste Manual de boas práticas, especialmente quando
em mídias sociais.

Frisa-se: essas recomendações servem tanto para o perfil
pessoal, quanto para o perfil desenvolvido através do e-mail

institucional para divulgação das Ações Extensionistas.



1. Ser educado, discutir e ofender não é de bom tom em
nenhuma plataforma;

2. Mantenha o respeito, tenha empatia e trate o outro como
você gostaria de ser tratado;

 3. Você poderá falar em seu perfil que estuda ou trabalha na
UNIPAR, mas quando postar algum conteúdo de Ações
Extensionistas, usar o e-mail institucional;

4. Quando entrar em debates que mencione a UNIPAR,
deixe explícito que se trata de uma opinião de cunho pessoal
e não um posicionamento da Instituição;

5. Por gentileza, quando for questionado nas mídias sociais
sobre algum assunto referente a UNIPAR que não seja de sua
competência ou que não domine efetivamente o tema,
oriente a pessoa a procurar o setor responsável;

6. Caso encontre em alguma plataforma de mídia digital ou
de qualquer outro meio, conteúdos que depreciem a imagem
da Instituição, por favor informe o setor competente. Com
essa sua atitude, você irá contribuir para a atuação da
Instituição em combater/conter esse tipo de conduta;



7. Conteúdos disponíveis nos sites pela UNIPAR, que
contenham imagens, matérias jornalísticas ou informações no
geral podem ser mencionados e divulgados em mídias sociais,
mas é importante que sempre seja dado o crédito aos autores,
necessitando, portanto, que se mencione os links de onde
foram extraídas tais informações;

8. Saiba que a troca de conteúdo/informações, mesmo
quando ocorrer em grupos fechados entre alunos, deve ser
feita com ponderação, pois as divulgações de informações
sigilosas podem acarretar problemas à Instituição e para quem
as compartilhou, inclusive na seara penal;

9. Os profissionais responsáveis pelas mídias sociais da
UNIPAR devem tomar cuidado para não publicarem
conteúdos onde expressam suas opiniões pessoais;

10. Tome cuidado ao escrever frases inteiras com a “letra
maiúscula’’ pois essa ação pode fazer com que o interlocutor
se sinta ofendido. Use-as quando for necessário enfatizar
alguma palavra importante no contexto de sua frase; 

11. Cuide com a privacidade e direito de imagem e voz das
pessoas, peça autorização para usar fotos ou marcações
independentemente da forma de divulgação;

12. Não exponha pessoas a situações constrangedoras ou
vexatórias, isso pode gerar transtornos a você, quem foi
afetado e consequentemente reflete negativamente a
imagem da UNIPAR;



13. Cuidado ao usar suas mídias sociais para se queixar de
situações desgostosas referentes ao ambiente acadêmico. Se
algo não lhe agrada ou satisfaz, converse com o setor
responsável de forma imediata e direta;

14. Não fale em nome da UNIPAR, a não ser que você tenha
sido designado oficialmente para tal tarefa;

15. Não tome a autoria de obras que não sejam suas. Se for
citar, identifique as fontes; 

16. Importante não fazer comentários, quando da divulgação
de suas atividades em mídias sociais, de cunho vexatório,
preconceituoso, injurioso, difamatório ou calunioso. Atente-
se, pois, ao que você escreve nas redes, fica gravado e serve
como prova de um possível processo judicial;

17. Não publique resultados de pesquisas realizadas, as quais
ainda não foram aferidas e autorizadas pelo gestor do projeto
extensionista. 



Recomendações para o uso deste canal:

O Facebook é um canal de mídia social, onde usuários criam seus perfis e em sua
página principal contém um espaço onde há a seguinte frase “No que você está
pensando?”, onde é possível escrever sobre seus objetivos, ideias, planos e
posteriormente compartilhar com seus “amigos’’, que são aquelas pessoas que
você escolheu para estar em sua rede, possibilitou que as mesmas pudessem ter
acesso a essas informações sobre você e sua vida. 

Há também grupos, que podem ser abertos, possibilitando acesso a qualquer um
que tenha sua conta/perfil nesta plataforma e também grupos fechados onde
você seleciona pessoas/usuários específicos e somente eles podem ter acesso às
informações postadas no mesmo. 

As interações deste canal digital também podem ser feitas através de curtidas,
reações, compartilhamentos e também existe um campo de bate-papo onde é
possível interagir com os usuários de forma privada. 

Caso o acadêmico queira utilizar esta mídia social para divulgação e
validação dos seus projetos de extensão, deverá criar uma conta utilizando o
login institucional;

É permitido você colocar uma foto em seu perfil pessoal, onde nesta foto
contenha alguma identificação da UNIPAR, desde que esta imagem não
tenha nenhum conteúdo que prejudique a imagem da Instituição;

Você pode colocar em seu perfil de apresentação que estuda ou trabalha na
UNIPAR, mas atente-se em marcar o perfil oficial da Instituição em sua
descrição;



Não criar perfil ou ‘’fanpage’’ (perfil de comunicação entre os fãs). Atente-
se, pois a UNIPAR já tem o seu perfil oficial, mesmo que seja uma criação de
perfil para fins pedagógicos/acadêmicos ou de projeto de extensão, se for o
caso, será necessário comunicar ao setor da COPEX/extensão e COPEX/
pesquisa, justificando essa necessidade e em seguida irão analisar a situação e
dar o parecer. 

Não criar perfil de eventos da UNIPAR sem antes comunicar a COPEX e os
demais setores responsáveis. 

Dê prioridade à página oficial da UNIPAR, caso goste da publicação curta e
compartilhe em seu perfil. 

Caso exista grupos onde o assunto em discussão seja a UNIPAR, devem
deixar explícito que não são perfis OFICIAIS, onde os administradores
deixem de forma evidente na ‘’capa’’ seus perfis para que sejam identificados
como responsáveis por aquele grupo;



Recomendações para o uso deste canal:

O Instagram é uma mídia social que explora o compartilhamento de fotos e
vídeos, a criação e postagem de vídeos curtos denominado “reels”, permite
também o “repost”, o qual consiste em republicar em sua página algo publicado
por outra página. 

A utilização desta rede é simples, o usuário precisa baixar o aplicativo, criar seu
perfil, selecionar imagens/vídeos armazenados na memória de seu telefone e ou
também abrir a câmera no aplicativo e postar a foto/vídeo.

Hoje em dia, com diversas atualizações, o Instagram possibilita ao usuário postar
fotos e vídeos em tempo real, chamado de “stories’’, onde mostra o tempo exato
em que aquilo foi publicado, quem assistiu e até mesmo reagiu ao que o usuário
publicou. 

Criar uma conta utilizando o e-mail institucional para divulgação e validação
das atividades extensionistas;

Utilizar em suas fotos publicadas “hashtags’’ com o nome da UNIPAR,
quando relacionadas a mesma, para que facilite a localização da Instituição
pelos outros demais usuários; 

Deve-se inserir crédito (perfil, nome, marcação) do fotógrafo, do veículo ou
da fonte de fotos que não são de propriedade sua;

Verifique e faça a solicitação sobre o compartilhamento de imagens que não
são de sua autoria;

Observe se a foto ou vídeo que você fez, está com a imagem de qualidade,
com foco, pois o objetivo desta plataforma é compartilhar os registros de
bons momentos com seus seguidores;

Você poderá informar em sua biografia se estuda e/ou trabalha na UNIPAR.



Recomendações para o uso deste canal:

O Twitter é considerado uma rede de microblog que permite a seus usuários 
 enviar e receber informações atualizadas de seus seguidores, em sua página
inicial a frase exposta aos usuários de suas contas é “O que está acontecendo?”. 

O usuário que postou em seu perfil determinada informação, está sujeito a que
outro usuário possa curtir sua publicação, comentar a respeito e também
repostar aquilo que foi exposto, chamado de “retweet’’. 

É possível também enviar mensagens direcionadas a determinada
pessoa/seguidor e ali manter um bate-papo. 

Em uma de suas atualizações, foi possibilitado aos usuários postarem foto e/ou
vídeo do que está acontecendo no momento, denominado "storys".

Criar uma conta utilizando o e-mail institucional para divulgação e validação
das atividades extensionistas;

Você pode usar como sua foto de perfil ou capa de perfil uma imagem que
redirecione à UNIPAR ou algum elemento que seja referente à Instituição,
desde que não lese a reputação e imagem da Universidade;

É permitido você expor em sua biografia que estuda ou trabalha na
UNIPAR;

Caso faça alguma referência a atividades realizadas ou que envolvam a
UNIPAR, deverá ser informado o link específico e oficial de tal informação;

Poderá ser utilizado de “hashtags” positivas relacionadas a UNIPAR para
assim, mobilizar outras pessoas a falarem sobre o assunto;



Caso você mencione o usuário da Instituição, é necessário que você
mencione a informação quando repassar uma mensagem reeditada;

Não é permitido a criação de contas em nome da UNIPAR. 



O Podcast é uma inovadora espécie de conteúdo confeccionado em forma de
áudio, muito semelhante ao material entregue por uma rádio. Tal material
ficará disponível através de um arquivo ou streaming, podendo o consumidor 
 ouvi-lo assim que desejar.

O objetivo do Podcast é o compartilhamento de conteúdo, onde os
consumidores usufruem de novos formatos de mídia de acordo com as suas
necessidades de acesso a informação.

A criação do Podcast é uma nova forma de entrega de conhecimento, opção
muitas vezes para aquelas pessoas que vivem uma rotina intensa, onde é possível
ouvi-los a qualquer hora do dia, diferente de vídeos e textos, que necessitam de
uma maior atenção e tempo.

Há diversas plataformas disponíveis para ouvir ou produzir um Podcast, seja
online, opção na qual somente é possível com um dispositivo conectado à
internet, ou de forma offline, se assim possibilitar a plataforma em questão.
Algumas das plataformas de áudio ou áudio e vídeo, onde a maioria dos
Podcasts ficam disponíveis são: Spotify, SoundCloud, Anchor, Google
Podcasts, YouTube entre outras.

Todos temos direito à liberdade de expressão, atente-se em usá-la com
ética, então será necessário evitar tratar de temas envolvendo a UNIPAR
que possam gerar dúvidas quanto à integridade dos alunos e servidores da
Instituição;

Recomendações para uso deste canal.

Criar um perfil, em alguma das plataformas indicadas, utilizando o e-mail
institucional para divulgação e validação das atividades extensionistas;



Caso o aluno queira trabalhar com a produção de um áudio que fale sobre
a UNIPAR, será preciso consultar as normas desse Manual, o edital
publicado especificamente para o projeto de extensão a ser desenvolvido e
os setores responsáveis, no caso de ainda persistirem dúvidas; 

Em casos de transmissão ao vivo no canal da UNIPAR, será necessário
entrar em contato com os setores responsáveis;

Importante observar que a produção do Podcast pelo acadêmico deverá
necessariamente encontrar-se em uma das plataformas disponibilizadas para
isso: Spotify, SoundCloud, Anchor, Google Podcasts, YouTube entre
outras, visto que arquivos de áudio, por si sós, não serão considerados
Podcasts.



Instruções de como criar o seu canal:
Fazer login no YouTube em um computador ou no site para dispositivos
móveis. Lembre-se de no momento do login utilizar o e-mail institucional;

O YouTube se caracteriza como um site onde seus usuários criam suas contas,
gravam seus vídeos e compartilham em seu canal, no formato digital. 

Após a publicação do vídeo na plataforma, é possível que demais usuários,
cadastrados ou não, vejam os vídeos.

Também é possível verificar o número de visualizações e curtidas que
determinado vídeo alcançou, bem como deixar comentários e marcar o “@” dos
usuários para expor se gostou ou não do vídeo postado. 

A plataforma é utilizada tanto para visualização de vídeo clipes musicais, como
para vídeos de conteúdos diversos. 

Depois de fazer o login, acesse a página inicial do YouTube e clique na sua
foto no canto superior direito ou no ícone de novo usuário. Nesse momento
você verá uma mensagem para criar um canal;

O YouTube te direcionará para uma página na qual você criará o canal;

Crie um canal usando o seu nome e a imagem da sua conta Google
institucional;

Depois que o seu canal estiver pronto, pode publicar o seu vídeo. É só clicar
no ícone (formato de câmera) no canto superior direito, perto da foto do seu
canal e depois em “enviar vídeo”.



Recomendações para o uso deste canal:

Caso o aluno queira trabalhar com a produção de um vídeo que fale sobre a
UNIPAR, será preciso consultar as normas desse Manual, o edital publicado
especificamente para o projeto de extensão a ser desenvolvido e os setores
responsáveis, no caso de ainda persistirem dúvidas; 

Nos vídeos que envolva o nome da UNIPAR (referentes a eventos ou
atividades pedagógicas dentro ou fora da Instituição), será imprescindível a
atenção em não expor colaboradores, acadêmicos e a imagem da Instituição
em qualquer situação constrangedora;

Em casos de transmissão ao vivo no canal da UNIPAR, será necessário entrar
em contato com os setores responsáveis;

Caso ocorra a produção de vídeo onde seja mencionado qualquer atividade
referente à UNIPAR, será necessário atentar-se para a qualidade do vídeo, o
conteúdo do mesmo e as referências citadas. 

Criar uma conta/canal utilizando o e-mail institucional para divulgação e
validação das atividades extensionistas;



Recomendações para o uso deste canal:

O TikTok é um aplicativo no qual o usuário cria seu perfil, possibilitando a 
 gravação de vídeos curtos, os quais podem ser publicados na página do usuário,
ou caso o usuário não queira realizar gravações e pubicações, poderá assistir
vídeos de outros usuários do aplicativo. 

No aplicativo é possível realizar "live" ao vivo, conversar via bate papo,
comentar nos vídeos publicados e também curtir os mesmos. 

Criar uma conta/canal utilizando o e-mail institucional para divulgação e
validação das atividades extensionistas;

Caso ocorra a gravação de um vídeo, onde em seu conteúdo mencione a
UNIPAR deverá seguir as condutas expostas neste Manual e atentar-se ao
conteúdo do vídeo, se o mesmo não prejudica a imagem da Instituição;

Caso o aluno queira fazer a gravação de um vídeo para ser publicado no
aplicativo, deve-se atentar aos cuidados com direitos autorais, referente a
outros autores;

Bem como citado acima, será necessário observar se em seu vídeo contém a
imagem ou voz de outra pessoa, se for o caso, precisará da autorização da
mesma para que os direitos autorais sejam preservados;

Nos casos de gravações ao vivo, como as “lives’’, será necessário consultar os
setores responsáveis. 



Recomendações para o uso deste canal:

Blog é uma plataforma disponível na web onde o usuário cria o seu perfil, com o
intuito de publicar artigos, notícias, resenhas, sobre temas específicos ou
aleatórios/livres. 

É uma plataforma na internet que possibilita a pessoa a expressar suas ideias,
opiniões e interesses, bem como buscar por publicações de outras pessoas que
sejam do seu interesse. 

Normalmente as publicações não são muito extensas e quando publicadas
podem acompanhar imagens, vídeos e áudios. 

Não é recomendado a participação de reuniões referentes a projetos de
ensino ou extensão dentro da plataforma. É necessário esperar a divulgação
oficial feita pela UNIPAR;

Todos temos direito à liberdade de expressão, atente-se em usá-la com ética,
então será necessário evitar tratar de temas envolvendo a UNIPAR que
possam gerar dúvidas quanto à integridade dos alunos e servidores da
Instituição. 

Criar um perfil utilizando o e-mail institucional para divulgação e validação
das atividades extensionistas;

Com o interesse em criar um blog, faz-se necessário que o conteúdo postado
seja original e que tais conteúdos estejam em constante atualização. Não é
recomendado o aluno criar o blog para conteúdos acadêmicos e
posteriormente abandoná-lo;

Quando o blog criado for pessoal, mas os conteúdos forem direcionados à
atuação da UNIPAR, será necessário deixar de forma clara que o conteúdo
corresponde à SUA opinião pessoal. Em comentários que vier a fazer em
outras páginas, onde os conteúdos dos artigos forem referentes a UNIPAR,
tal comentário precisa ser claro quanto a corresponder à SUA opinião; 



Aqueles que se desviarem dessas orientações terão suas
atividades extensionistas barradas, e quando em mídias sociais,
suas interações (postagens, comentários entre outros)
excluídas, podendo também vir a ser banido da mídia social
respectiva com denúncia às autoridades competentes,
dependendo do caso concreto.

Todos os conteúdos criados pela UNIPAR, entre eles todas
as marcas, logotipos, slogans, enfim, todo e qualquer material
de cunho institucional da Universidade, estão emparados
pelas leis de resguardo aos direitos autorais. Dessa forma,
sujeitam-se ao arcabouço da Propriedade Intelectual,
legislativo e dominial, sendo de propriedade e pertencimento
da UNIPAR. Esses conteúdos somente poderão ser utilizados
com a expressa e prévia autorização da Diretoria Executiva de
Gestão da Comunicação e da Divulgação Institucional –
DEGCD e demais setores responsáveis, a depender do caso.

Qualquer dúvida referente às recomendações expostas, favor
verificar o tópico de CONDUTAS e NETIQUETA deste
Manual e caso necessário consultar os setores responsáveis.

No caso de descumprimento de alguma das condutas
previstas neste Manual, o acadêmico estará sujeito a
PENALIDADES de acordo com o comportamento antiético.



É um aviso ao acadêmico para que ele tome
conhecimento do seu comportamento inadequado e
das implicações que podem advir em caso de
reincidência. Após a aplicação de 02 (duas)
advertências, o acadêmico que voltar a infringir as
regras dispostas neste Manual, receberá uma suspensão
da atividade extensionista.

ADVERTÊNCIA

SUSPENSÃO DA ATIVIDADE
Consiste na suspensão da atividade extensionista
desenvolvida por prazo certo e determinado, a critério
do gestor do projeto. Neste caso o extensionista
perderá as horas relativas à atividade cuja conduta foi
inadequada.

EXCLUSÃO DA ATIVIDADE
É a penalidade máxima que poderá ser aplicada no
caso de reiteração de condutas inadequadas na
execução das atividades de forma presencial e/ou
online, após o recebimento de 01 (uma) suspensão.
Neste caso o extensionista perderá a carga horária
integral do programa ao qual esteja vinculado.

ATENÇÃO: independentemente da espécie de penalidade aplicada, o acadêmico
deverá obrigatoriamente REMOVER o conteúdo considerado impróprio.



Quando nos referimos às Ações Extensionistas,
estamos falando da efetiva interação entre a teoria e a
prática, sendo nitidamente representada por
atividades acadêmicas, ou melhor, ações concretas e
contínuas entre a Universidade, representada pelo
acadêmico extensionista, junto da sociedade.

Dessa forma, ao proceder à divulgação dessas ações as
plataformas de mídias sociais são, sem sombra de
dúvidas, um local ímpar para uma eficaz difusão das
atividades extensionistas, haja vista a sua enorme
capilaridade e o número de pessoas que consegue
atingir.  

Em sendo assim, estamos falando de um local de
interações, muito se ouve que a internet é “terra de
ninguém’’, mas interagir neste ambiente requer regras
de comportamento como as que possuímos em nosso
dia a dia quando da relação pessoal fora do ambiente
digital.

Desse modo, tendo a clara percepção de que o
ambiente virtual tornou-se uma parte pertencente em
nossa rotina, onde somos adeptos de aplicativos,
mensagens instantâneas que consequentemente
inovou o meio de comunicação pessoal, devemos ficar
atentos.



Portanto, essa inovação requer cuidados, pois a
internet possibilita diversos tipos de meios de
comunicação, onde promove-se debates que quando
não seguimos as condutas e as regras de etiqueta
esperadas de qualquer pessoa minimamente
civilizada, podem desrespeitar a liberdade e
integridade dos demais. Ou seja, fique sempre atento
com a forma que você faz uso desse universo virtual,
para não infringir nenhuma lei ou forma de conduta.

A Universidade Paranaense - UNIPAR entende seu
compromisso com a educação brasileira e se preocupa
com a forma com que as publicações das atividades
extensionistas são divulgadas, em especial quando
feitas em ambiente virtual. Por conseguinte a opção
pela criação deste Manual para ressignificar essa
interação e oferecer nossa ajuda com as diretrizes em
relação as boas práticas nas divulgações, sejam elas
físicas ou online.

Caso reste dúvidas a respeito do conteúdo exposto
neste Manual, entre em contato com os setores
responsáveis de sua Unidade Universitária.

Boas Atividades!
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