TERMOS E ORIENTAÇÕES PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÕES
AO VIVO DE AÇÕES DE EXTENSÃO (CCI/DEX)

A Coordenadoria de Comunicação, Divulgação e Informação em Extensão, do
Decanato de Extensão, (CCI/DEX) informa à comunidade acadêmica as orientações
para apoio na realização de transmissões ao vivo de ações de extensão.
Os interessados deverão enviar solicitação, com antecedência mínima de 15
dias da data do evento, via processo SEI, com todas as informações solicitadas no
formulário específico. O solicitante deverá criar processo específico no SEI, preencher
o “Formulário de Solicitação” e anexá-lo junto aos demais arquivos solicitados, e
enviar um despacho com a solicitação para (DEX/DTE/CCI).
As solicitações serão analisadas pela equipe da CCI/DEX levando em
consideração as informações envidas, a disponibilidade da equipe do setor e a agenda
do DEX. Após o envio do pedido, a CCI/DEX enviará resposta ao proponente em até
(03) três dias úteis.
As ações que forem aprovadas para transmissão pela CCI/DEX serão
realizadas,
exclusivamente,
no
canal
de
Extensão
da
UnB
(youtube.com/extensaounb), via plataforma StreamYard, e terão o apoio dos
servidores dessa Coordenadoria.
Reforçamos que NÃO haverá empréstimo de acesso das credenciais da
plataforma StreamYard para pessoas externas à CCI/DEX e que todas as informações
da ação deverão ser preenchidas corretamente, resguardado o direito da CCI/DEX de
NÃO realizar a transmissão caso o proponente não se adeque aos termos e
orientações solicitadas.
Essa organização do apoio de transmissões é necessária em um momento de
alta demanda do setor para realização de transmissões ao vivo, devido a facilidade de
uso da plataforma e do sucesso da Semana Universitária UnB 2020, organizada e
gerida a partir desta Coordenadoria. Além disso, é preciso compreender a limitação de
servidores do setor e do próprio cronograma de eventos do DEX, prezando pela saúde
física e mental da equipe e a qualidade das ações a serem desenvolvidas.
Agradecemos a compreensão de toda a comunidade e estamos à disposição
para fortalecer ainda mais a EXTENSÃO da Universidade de Brasília. Dúvidas e
sugestões? Envie e-mail para comunicacaodex@gmail.com

Atenciosamente,

Coordenadoria de Comunicação, Divulgação e Informação em Extensão
Decanato de Extensão

