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1. Introdução

3. Resultados e Discussões

O projeto de extensão Webinar Temático como

Entre as funções desenvolvidas pelos acadêmicos

Estratégia Interdisciplinar Acadêmica, criado como uma

estão: auxílio com o desenvolvimento dos cerimoniais,

medida ao enfrentamento da pandemia, através de suas

transmissão e divulgação das palestras e evento,

atividades, propõe motivar e agregar conhecimento aos

cerimonialista e ajudante de backstage nas transmissões.

acadêmicos e comunidade externa, assim como fornecer

Quanto à importância para a formação pessoal e

aporte às pesquisas. Este trabalho, por meio de uma

acadêmica foram citadas: habilidade de comunicação,

pesquisa qualitativa, consiste em um relato de experiência,

contato direto e indireto com discentes e docentes de

cujo objetivo é evidenciar a importância e a influência da

universidades nacionais e internacionais, aprendizagem

extensão universitária nos desenvolvimentos pessoais e

de

acadêmicos dos discentes envolvidos com a organização

aprendizagem de autocontrole para lidar com imprevistos

das atividades, além do benefício à comunidade.

e conteúdos em torno das áreas de engenharia elétrica.

ferramentas

computacionais

para

uso

remoto,

E à sociedade: conhecimento e acesso à temáticas

2. Metodologia

A coleta de dados e relatos se deu por meio de um

importantes no cenário atual.

4. Conclusão

formulário do google forms, o qual foi enviado aos
discentes, envolvidos, via e-mail, com as seguintes

Conclui-se,

portanto,

que

a

participação

na

questões: 1) Quais as atividades e funções desenvolvidas

organização das atividades do projeto de extensão

na organização do projeto, seja das palestras e/ou do

promoveu aos acadêmicos, bolsista, voluntários, e

evento, II Ciclo Acadêmico de Webinares de Engenharia

ouvintes, principalmente, fortalecimento nas relações e

Elétrica, vinculado ao projeto?; 2) Relate sobre a

conhecimento de outras instituições como possíveis

importância da participação na organização do projeto e os

sugestões para pós-graduação; e à comunidade, acesso

benefícios para a sua formação pessoal e acadêmica e à

às informações relevantes para a formação humana e

comunidade.

intelectual.

