
 

  Pró-Reitoria responsável por coordenar as Ações de Extensão  de acordo com o Regimento da 

UFRPE. Propõe aos Conselhos Superiores Normas e Políticas sobre as Ações de Extensão Universitária, fomenta, 

acompanha, avalia, articula, registra e divulga as Ações de extensão no âmbito interno e externo da UFRPE. A 

extensão universitária da Universidade Federal de Pernambuco tem como macro objeto promover a interação 

transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Contudo, estamos alinhados com as cinco 

dimensões de avaliação que caracterizam a extensão universitária: Políticas de gestão, infraestrutura, plano 

acadêmico, relação universidade sociedade; e produção acadêmica, como segue. 

Principais Metas e Resultados Alcançados

Estímulo e apoio às ações de extensão nas áreas 

temáticas definidas no Plano Nacional de Extensão: 

Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Direitos 

Humanos, Trabalho, Meio ambiente e Comunicação, 

de modo a contemplar as diversas demandas da 

sociedade (FORPROEX, 2012). 

 

 A política Nacional de Extensão Universitária propõe 

que a articulação da Extensão Universitária com as políticas 

públicas esteja orientada pelo compromisso com o enfrentamento 

da exclusão e vulnerabilidade sociais e combate a todas as formas 

de desigualdade e discriminação. Com esse escopo e 

compromisso, a Extensão Universitária, deve, conforme pactuado 

no âmbito do FORPROEX, estar pautada por três eixos 

integradores e ter como prioridade oito áreas de atuação. Os eixos 

integradores são Áreas Temáticas, Território e Grupos 

Populacionais. O eixo Áreas Temáticas tem por objetivo nortear a 

sistematização das ações de Extensão Universitária em oito áreas 

correspondentes a grandes focos de política social. Diante deste 

contexto a PRAE CONSOLIDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estímulo à cultura do empreendedorismo econômico 

e social na instituição através do fortalecimento das 

ações das incubadoras existentes (INCUBACOOP e 

INCUBATEC), da ampliação dos editais e da 

promoção de novas incubadoras.     
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Atendidos 75,47% 

 

Promoção da extensão enquanto processo 

educativo, cultural e científico que articule ensino e 

pesquisa, integrando as várias áreas do 

conhecimento e aproximando diferentes sujeitos 

sociais com vistas à construção de uma sociedade 

igualitária e justa. 

Cinquenta e três indicadores são desenvolvidos, estes são 

fundamentais para expressar as dimensões consideradas da missão 

da extensão, bem como atender aos  interesses dos diferentes 

atores envolvidos (FORPROEX, 2012). 



 

      A Incubacoop desenvolve trabalhos nas áreas de: Reciclagem: 

Acompanhamento de 4 grupos de catadores de materiais 

recicláveis na Região Metropolitana Norte do Recife. Agricultura: 

transição agroecológica com 20 famílias de agricultores familiares 

e desenvolver o Mercado da Vida como espaço de 

comercialização de produtos agroecológicos. Desenvolver um 

processo de educação ambiental em 4 escolas do município. 

 
Implementação das ações de extensão na condição de 

componentes curriculares nos projetos pedagógicos 

dos cursos, visando a uma formação mais integrada, 

participativa e humanística. 

Em consonância com a Resolução que estabelece as Diretrizes 

para Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o 

disposto na Meta 12.7 da lei n. 13.005/2014, que aprova o Plano 

Nacional de Educação PNE 2014-2024, esta IFES por meio das 

Pró-Reitorias de Ensino e Extensão aprovaram uma Resolução no 

Conselho Superior para implantação da Creditação da Extensão 

em todos os seus cursos de Graduação, onde: 

As atividades de Extensão devem compor no mínimo, 10% (dez 

por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos 

cursos de graduação. 

Os programas de pós-graduação Stricto Sensu incluem, a inserção 

social como item obrigatório, incentivando a incorporação dos 

estudantes de pós-graduação em atividades extensionistas, como 

importante forma de produção do conhecimento,  desta forma, no 

ano corrente em acordo com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação disponibilizou-se disciplinas sustentadas 

principalmente em metodologias participativas, no formato de 

investiga- ação, que priorizam métodos de análises inovadoras, a 

participação dos atores sociais e o dialogo. Disciplinas oferecidas: 

 “Métodos de Extensão Aplicados para Difusão da 

Ciência – PCAT; 

 “Fundamentos da interdisciplinaridade no ensino das 

ciências” no programa de Pós-Graduação em Ensino das 

Ciências – PPGEC. 

Contribuição para com a preservação do 

patrimônio-histórico cultural da UFRPE, ampliando 

ações como guarda, divulgação e estudo dos acervos 

de valor histórico e cultural relacionados à memória 

da Instituição.  
 

O Memorial da UFRPE abriga um acervo com cerca de 

3.100 objetos ligados a trajetória da UFRPE. Em 2018, 

aconteceram 27 eventos (cursos, minicursos, mesa redonda, 

visitações e exposições), com aproximadamente 450 

visitantes/ano. (Link: http://www.memorial.ufrpe.br/). 

Atualmente a universidade é um local de diversidade em 

todos os âmbitos, sendo assim, não só promotora da educação, 

mas também de vivências. Sendo assim, tem contribuído para o 

fortalecimento da imagem institucional promotora de ensino, 

pesquisa e extensão. O conhecimento dos visitantes ampliou-se 

pela mobilização provocada na expansão da compreensão 
científica e na participação ativa como telespectadores. 

 

 

 

 

 
Reforço das ações de promoção dos valores 

democráticos, da justiça social e da liberdade, de 

garantia de direitos sociais e individuais e do 

combate a toda forma de discriminação – étnica, de 

gênero, geracional, social, sexual, religiosa, entre 

outras. 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola de Conselhos de Pernambuco celebrou 10 anos de 

existência em 2018 com a premiação na categoria de Pessoa 

Jurídica do Prêmio Márcia Dangremon de Direitos Humanos pelo 

reconhecimento de sua importância para o fortalecimento técnico 

e político dos Sujeitos do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no Estado de Pernambuco. O ano foi 

marcado por diversas outras conquistas, das quais, as parcerias 

para ampliação da atuação da Escola. Destacam-se: os Minicursos 

para os operadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, O 

Curso de Extensão para Rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente, Seminários, Roda de Diálogos e a devolutiva do 

Plano Estadual Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes do Estado de Pernambuco, construído de forma 

democrática, com acolhimentos das demandas concretas das 

múltiplas Infâncias do Estado. Das demandas respondidas pela 

Escola de Conselhos de Pernambuco, evidenciam-se: 
 

Ação Partic. Local 

05 cursos de Extensão para a Rede 

de Proteção dos Direitos Infanto-

adolescentes, com 60 horas/aulas. 

400  Recife; Serra Talhada, 

Garanhuns, Palmares. 

12 Reuniões do Grupo Gestor da 

Escola de Conselhos de 

Pernambuco 

18  Recife. 

 04 seminários regionais: 

Caravana Acolher e Proteger, com 

08 horas/aulas. 

175  Recife; Aliança, 

Garanhuns, Arcoverde. 

04 Oficinas Regionais: Fortalecer, 

com 50 horas/aulas. 

80  Lagoa do Carro; Pedra, 

Exu, Calumbi. 

25 Colóquios Diversos, 

organizados por terceiros. 

 Pernambuco. 

15 Colóquios organizados pela 

ECEPE 

1500  Pernambuco. 

 

Nestes 10 anos de história, a Escola de Conselhos de 

Pernambuco conta com a parceira do Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA-

PE) pelo enfrentamento das violações e negligências aos direitos 

infanto-adolescente. 
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http://www.memorial.ufrpe.br/


 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada 

Unidade Acadêmica de Garanhuns 

Unidade Acadêmica do Cabo de Santo 

Agostinho 

Fomento à construção e à socialização de tecnologias, 

incluindo as sociais, a fim de promover a 

sustentabilidade de comunidades localizadas na zona 

rural do estado;  

As ações extensionistas assumem o compromisso de 

contribuir com a transformação social, principalmente com a 

geração de renda, e o enfrentamento dos problemas que levam à 

exclusão de parcelas da população brasileira. Viabilizam a 

produção e difusão do conhecimento através de projetos 

promovendo diversas atividades na área de: 

 Gastronomia (adulto e infantil)  

 Inclusão Social 

 Desenvolvimento Regional 

 Turismo 

Foram realizados cursos e oficinas de: Boas práticas de fabricação 

de alimentos; Obtenção higiênica do leite; Elaboração de produtos 

lácteos e cárneos; Aproveitamento integral das frutas; Gestão da 

produção agropecuária e alimentação saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Certificação é expedida pela Pró-Reitoria de 

Extensão-PRAE, via Coordenação de Educação Continuada 

(CEC). Todos os projetos são registrados no Sistema de 

Informação e Gestão de Projetos (Sigproj). Foram expedidos 

7.784 certificados.  

 

 

Durante a Semana de Extensão todos os bolsistas 

apresentaram seus projetos. Foram momentos com 

compartilhamento de informações. Permitindo integrar 

efetivamente a comunidade acadêmica as excelentes ações 

desenvolvidas pelos extensionistas da UFRPE. 

 

 

 

 

 

A Associação Brasileira de Horticultura-ABH esta 

sediada na PRAE-CEC, gestão (2018-2022). Esse 

ano, a ABH completará 58 anos de atividades em 

prol do Brasil. Atua diretamente com os setores produtivos das 

hortaliças, plantas aromáticas, condimentares e medicinais. O 

próximo congresso a ser promovido será em 2020 na cidade de 

Bento Gonçalve, RS. Um outro destaque é a Revista Horticultura 

Brasileira que publica as pesquisas desenvolvidas por professores 

e pesquisadores. 

Reafirmamos a importância da indissociabilidade entre o 

Ensino, Pesquisa e Extensão e vislumbramos o desenvolvimento 

de uma política de extensão institucionalizada de modo a ampliar 

a contribuição no processo de desenvolvimento social, cultural e 

econômico da região. 
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Espacialização dos Projetos de Extesão (Bext 2018) 
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Fomento à extensão através do 

incremento do orçamento para custeio e 

bolsas em ações, sobretudo, voltadas aos 

setores da população, histórica e 

sistematicamente excluídos de seus 

direitos e sua cidadania. 

O Edital Bolsa de Extensão, BEXT-2018 (Resolução 

nº 148/2004 CEPE de 11/05/2004), fomentou ações de extensão 

universitária no Estado de Pernambuco.  

 

Edital Sem Ônus (SÔNUS) 2018, apoiou ações de extensão 

universitária no estado. Foram inscritos 200 projetos e 200.000 

pessoas contempladas com os projetos.               

http://www.sigproj.mec.gov/
http://www.sigproj.mec.gov/
http://www.abhorticultura.com.br/
http://www.abhorticultura.com.br/
http://cms.horticulturabrasileira.com.br/
http://cms.horticulturabrasileira.com.br/
http://www.prae.ufrpe.br/content/resolu%C3%A7%C3%B5es
http://www.prae.ufrpe.br/content/resolu%C3%A7%C3%B5es

