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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

A elaboração do Relatório de Gestão se traduz em dois aspectos: do ponto de vista legal, a 

Instituição presta contas à sociedade de todas as ações executadas no ano, conforme 

determinação de organismos externos e de controle; outro ponto de vista inerente à essa 

atividade, corresponde à transparência da gestão. É o momento em que são apresentadas 

as ações desenvolvidas ao longo da gestão que impactaram para o alcance das metas em 

convergência com a Identidade Organizacional, sua Missão e Valores Institucionais, bem 

como, a sua Visão de futuro. Dessa forma, pode-se perceber que o Relatório de Gestão 

constitui um instrumento de apoio aos gestores nas suas práticas gerenciais, e de 

autoconhecimento institucional. Pensando assim, propomos que cada unidade ou órgão, 

relate a partir do modelo apresentado as principais atividades, objetivos e comente seus 

resultados comparando-os com as metas estabelecidas ou diretrizes previstas no PDI 

2013-2020 (http://www.ufrpe.br/relat_ver.php?idConteudo=4616), quando for o caso. 

Entendemos que alguns setores terão dificuldade de encaminhar o relatório da forma 

proposta, podendo ser enviadas as informações em outro formato que a unidade 

considerar pertinente. Esses dados também irão servir de base para a elaboração da 

Revista UFRPE em Números e outras publicações insitucionais. O prazo para o 

preenchimento do documento é dia 17 de janeiro de 2014, o qual deve ser enviado para o 

email cin@proplan.ufrpe.br. 
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APRESENTAÇÃO 

Obs: Recomendamos que as informações sejam levantadas por um único órgão (UAG, UAST e UAEDT) e 

consolidadas pela Pró-Reitoria. As informações que estiverem nos sistemas não precisam ser encaminhadas.   

Explicação: Este documento deve ser elaborado tendo como pressuposto que essas informações serão publicadas no 

Relatório de Gestão do TCU e/ou outras publicações institucionais.  Nessa seção o setor deverá construir um texto de 

apresentação do relatório de atividades do setor/unidade, destacando os principais resultados alcançados no ano e sinalizar as 

que estiverem alinhadas com as diretrizes previstas no PDI 2013-2020 

(http://www.ufrpe.br/relat_ver.php?idConteudo=4616), quando for o caso.  

 

Pró-Reitoria de Atividades de Extensão (PRAE) 

 

Em 2013 a Pró-Reitoria de Atividades de Extensão (PRAE) atuou no sentido de fortalecer a 

essência da extensão universitária: articulando o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e 

viabilizando a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. Assim, objetivou 

fortaleceu uma visão de universidade pública de qualidade, comprometida com a excelência 

científica, tecnológica e artísitco-cultural, voltada a uma formação cidadã, nos termos 

defendidos pelo Plano Nacional de Extensão. Nesse sentido, priorizou ações que visassem à 

enfrentamento das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes em Pernambuco e 

no Brasil, visando a promoção da cidadania e da inclusão social, da elevação da qualidade 

científica e artístico-cultural, para o atendimento de necessidades sociais emergentes como as 

relacionadas com as áreas de educação, direitos humanos, saúde, habitação, produção de 

alimentos, geração de emprego e ampliação de renda. Dessa forma, as ações buscaram 

estimular atividades cujo desenvolvimento implicasse em relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade. Foi com base 

nessa concepção que a PRAE, ao longo do ano de 2013, fomentou, formulou, implantou e 

avaliou inúmeras atividades de extensão priorizando a integração entre as várias áreas do 

conhecimento, no vigilante processo de construção de uma Universidade participativa e 

cidadã. Integram a PRAE três Coordenadorias: Educação Continuada, Comunicação, Arte e 

Cultura e Integração Comunitária. 

 

RELAÇÃO DE DIRIGENTES  

Explicação: relação dos principais dirigentes da Unidade. 

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 

 
Pró-Reitoria 
Pró-Reitor: DELSON LARANJEIRA 

 
Substituo eventual:  JOÃO MORAIS DE SOUSA 

 
Secretaria 
Secretário: IZAEL DE LIMA JÚNIOR 

 
Coordenadorias 
Coordenador de Comunicação, Arte e Cultura: ELIZAMA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO BANDEIRA 

 
Coordenador de Educação Continuada: JOÃO MORAIS DE SOUSA 
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Coordenador de Integração Comunitária: MARIA DE FATIMA NAVARRO LINS  

 
Coordenador da Incubadora Tecnológica em Agronegócios - Incubatec Rural: PAULO MANOEL DOS SANTOS 

 

RELAÇÃO NOMINAL DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS ANO 2013 
  

NOME CARGO ÁREA ESCOLARIDADE 

ABRAO DIONISIO DA COSTA Aux. Adm CEC EMC 

ANTONIO MACIEL CORREIA Asssit. Administrativo INCUBATEC GRAD 

ELIEZER GOMES DA SILVA FILHO Agrônomo INCUBATEC ESPEC 

ELIZAMA MARIA F. ARAUJO BANDEIRA TAE CCAC ESPEC 

ESTHER REIS DA COSTA REGO Continuo CEC GRAD 

EVANI BARBOSA DOS SANTOS TAE CCAC GRAD 

GERALDO GOMES DE LUNA Engenheiro Florestal CCAC MEST 

IZAEL DE LIMA JÚNIOR Assist. Administrativo SEC GRAD 

JORGE CARDOZO DE MENEZES Aux. Administrativo CCAC ESPEC 

JOSE MARCOS LIMA Desenhista Gráfico CIC EMC 

JOSE RODRIGUES C. FILHO Assist Administrativo CCAC EMC 

JOSIAS ANTONIO DA CRUZ Aux. Administrativo CEC EMC 

MARIA DE LOURDES COUCEIRO SILVEIRA Agrônomo SEC GRAD 

MARIA ISABEL DE MORAES GOMES Aux. Administrativo SEC ESPEC 

NADJA ARAÚJO DE MELO Estatística CEC ESPEC 

NATERCIA SILVA DE SANTANA Porteiro CEC EMC 

PAULO MANOEL DOS SANTOS Assist Administrativo INCUBATEC ESPEC 

SEVERINO FERREIA DA SILVA Aux. Agropecuário SEC EMC 

ESCOLARIDADE: EFI (Ensino Fundamental incompleto) - EFC (ensino fundamental completo) – EMI (ensino médio 
incompleto) - EMC(ensino médio completo) - GRAD (graduado)-ESPEC (especialização) - MEST (mestrado) - DOUT 
(doutorado) 

DESTAQUES 

Explicação: resumo das ações executadas no ano e que se destacaram pela sua importância e por seu caráter 

inovador. Ex. reestruturação, premiação etc. 

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 

 

Programa Escola de Conselhos de Pernambuco: ações 2013 

O Programa Escola de Conselhos de Pernambuco, tem o objetivo de promover a formação dos operadores do 

Estatuto da Criança e do Adolescente focando os conselhos de Direitos e Tutelares dos 184 municípios do Estado e 

do Distrito de Fernando de Noronha. Esta ação representa uma parceria da da Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE, 

Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República/Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco/CEDCA-PE. Em 

2013, a Escola atendeu as diferentes regiões do Estado, oferendo cursos de extensão, oficianas, colóquios, 

seminários além de contribuir com ações estratégicas de parceiros como a UNICEF e a Fundação Abrinq. A 

participação da Escola no Fórum Mundial de Direitos Humanos merce destaque, haja vista que a partir desta ação 

foi construída uma parceia com os movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos humanos, além de oferece 

no decorrer do Fórum uma atividade voltada para a formação continuada dos conselheiros de direitos e tuteares. No 

ano de 2013 também foi integralizado o Curso de Especialização em Direitos da Criança e do Adolescente, 

representando uma ação conjunta coma Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Desse modo, as ações da Escola 

contribuem com o fortalecimento das políticas públicas da criança e do adolescente de forma efetiva. O Programa 

Alcançou diretamente no ano de 2013 um público de 875 pessoas. 

 

 

 Instituto Oceanário de Pernambuco  

O Instituto Oceanário de Pernambuco (IOPE), Entidade de Utilidade Pública, continuou sua parceria com a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco a qual possui, desde 1999, Convênio de Cooperação Técnica e Científica. 
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Ao longo do ano de 2013, foram realizados o Projeto de Pesquisa e Monitoramento de Tubarões no Estado de 

Pernambuco – PROTUBA, financiados pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa social e o Projeto 

Tubarões – PE, patrocinado pela Petrobras, através do Programa Petrobras Ambiental. Dentro das atividades de 

Educação Ambiental, que encontram-se detalhadas na tabela I, foram realizadas: campanhas educativas nas praias; 

Abordagem a banhistas em situação de risco de ataque de tubarão nas praias do Pina, Boa Viagem e Piedade; 

exposições; além de palestras em escolas e instituições públicas e privadas. O instituto teve a oportunidade de 

participar de vários eventos de caráter científico, a exemplo citamos: da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia- 

SNCT/2013; a 72ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos e Derivados; a Semana do Meio Ambiente da 

Prefeitura de Olinda, entre outros. O Objetivo de participar das atividades supracitadas foi informar a sociedade em 

geral, através da Educação Ambiental, sobre o uso da praia com menor risco e sobre as causas dos ataques, 

desmistificando a imagem negativa dos tubarões e esclarecendo a importância ecológica desses animais para o 

ecossistema marinho. Além dos projetos o Oceanário realizou cursos profissionalizantes para pescadores artesanais, 

no âmbito do Programa Chapéu de Palha - Pesca Artesanal 2013, financiado pelo Governo de Estado de 

Pernambuco, através da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo. Houve participação também em 

redes sociais e ambientais, tais como: o Conselho da APA Santa Cruz, Conselho Municipal do Meio Ambiente da Ilha 

de Itamaracá, Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões e Projetos Orla da Ilha de Itamaracá 

e de Paulista, que foram de grande importância para atuação ativa nas discussões de políticas públicas voltadas 

para o meio ambiente. Todas as atividades realizadas durante o ano de 2013 atingiram um público de 

aproximadamente 810.800 pessoas. 

 

Coro Universitário 

No ano de 2013 o Coro Universitário contou com a participação de 40 membros, sendo formados por professores, 

alunos, técnicos administrativos e pessoas de fora da universidade que têm uma ligação com a música coral sob a 

coordenação da regente Evani Barbosa dos Santos. Seu objetivo é despertar, apoiar e promover o gosto pela arte e 

pela música (erudita e popular), integrando os três segmentos acadêmicos, no atendimento das demandas 

artísticas, sobretudo, da comunidade do entorno. É importante destacar que o coro tem uma proposta não 

excludente, portanto, todos podem participar independente de qualquer prévio conhecimento técnico musical. Neste 

ano de 2013, o Coro promoveu, apoiou e participou de concertos, recitais de músicas sacras e clássicas; caminhadas, 

encontros e apresentações, realizados na UFRPE e nos mais diversos locais da Região Metropolitana de Recife, 

destacando-se dois eventos significativos: O “Concerto Comemorativo do Centenário” tendo apresentado, além de 

músicas do repertório coral europeu, o “Romancero Gitano” de Mario Castelnuovo Tedesco para coro, solistas e 

violão; e também a participação do mesmo no Festival “Pelos Verdes Cantos de Minas” em Brumadinho – MG onde 

foi muito aplaudido pelo público presente. O público alvo atingido pelo Coro Universitário em 2013 foi de 4.587 

pessoas. 

 

PET/Conexões de Saberes (Recife, UAG e UAST) 

Ao longo de 2013, seu terceiro ano de atuação, o Programa de Educação Tutorial/Conexões de Saberes 

(PET/Conexões), assume o desafio de acolher academicamente e financeiramente estudantes de origem popular na 

Universidade, buscando dar continuidade nas ações encaminhadas em 2012. Nesta etapa de atuação, esta 

modalidade Conexões, dentro do PET é uma iniciativa do Ministério da Educação, através da articulação entre as 

Secretarias de Educação Superior (SESu) e de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI/MEC), junto a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A execução na UFRPE ocorre também de 

forma articulada entre as Pró-Reitorias de Ensino de Graduação (PREG) e de Atividades de Extensão (PRAE). De um 

modo geral, o PET/Conexões a busca a interlocução com as comunidades populares, através de ações que priorizam 

escolas públicas municipais e estaduais. Dessa maneira, desenvolve ações para o fortalecimento dos vínculos entre a 

academia e as comunidades populares e para a melhoria das condições para uma permanência qualificada na 

graduação, ressaltando a perspectiva de continuidade da trajetória acadêmica em cursos de pós-graduação. O 

PET/Conexões na UFRPE, alcança 5 grupos PET, sendo 2 nas expansões universitárias de Garanhuns (UAG) e Serra 

Talhada (UAST). Dessa maneira, em 2013, o programa acolheu diretamente perto de 50 universitários de origem 

popular. Durante o ano de 2013, os grupos participaram com trabalhos aprovados e apresentados, na XIII Jornada 

de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE (JEPEX 2013), no Encontro Nacional do PET (ENAPET 2013), no  Encontro 

Nordeste do PET (ENEPET 2013). Os bolsistas também se articularam com uma serie de outros projetos de extensão, 

como Trocando Ideias (PRAE/2013), Caravana da Ciência (PRAE/2013), Música Cultura e Arte (PROEXT 2013), e além 

disso se envolveram em uma série de grupos de estudo e pesquisa, como Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de 
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Física e Contemporaneidade (GEFIS), do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Sustentabilidade (GEPES), do 

Grupo de Estudos em Educação Ambiental e Docência (GEEAD/DEd/UFRPE), ainda participaram de uma série de 

encontros como I SemeArfrica e Educação Ambiental na Formação Inicial de Professores (PREG/PRAE/2013). Os 

bolsistas participaram de cursos de formação em várias áreas, como Avaliação de Políticas Públicas, e também 

Elaboração e Execução dos Projetos, entre outros. Além do mais, diversos projetos comunitários foram 

desenvolvidos, com a colaboração e participação de alunos voluntários. Em Recife, tivemos Fotoenlatando, Horta 

Vertical nas Escolas, Esporte Lazer, Brinquedos e Brincadeiras Populares, Xadrez Universitário, Capoeira Angola, na 

UAST, ocorreu Museu de Oceanografia, Cinema na praça, Exposição do Museu Itinerante, e SBPC Cultural, e na UAG, 

tivemos Arte da Cinematografia com enfoque nas Relações Étnico-Raciais,  Cultura Afro-Brasileira, Literatura e 

Escola, Interconexões de Gênero, Educação e Cultura Afro-Brasileira: Metáforas literárias na escola, Danças 

Populares e Gênero: reflexões sobre o coco, xaxado e quadrilha, Gênero e Cinema: conexões entre arte 

cinematográfica e relações de gênero. Ao longo do ano, incluindo a UAST e UAG, as atividades, aproximadamente, 

alcançaram diretamente perto de 1080 pessoas e indiretamente, mais de 5500. 

 

Incubatec Rural 

A Incubatec Rural – Incubadora de empresas de Base Tecnológica da UFRPE, realizou no ano de 2013 diversas ações 

para divulgação, incentivo e estímulo às atividades empreendedoras no âmbito desta IFES, as quais estão 

mencionadas a seguir: palestras de divulgação objetivando incentivar a atitude empreendedora; elaboração e 

divulgação do edital para seleção de novos projetos de empresas nascentes; palestras sobre Leis de Propriedade 

Intelectual e Programas de Computador; Cursos de plano de negócios e consultorias para os novos empreendedores 

que ingressaram no programa de incubação; Participação na Expo Serra Stand UFRPE/UAST – para divulgação da 

Incubatec Rural e estímulo a cultura do empreendedorismo inovador, Diversas reuniões de consultas e orientação 

sobre empresas juniores, Participação na XXXIII Conferencia Nacional da Anprotec e 30ª Conferencia Mundial IASP, 

além de Palestras sobre empreendedorismo e inovação na Jornada de Pesquisa e Extensão – JEPEX-2013. O alcance 

do público contemplado com as ações da Incubatec Rural totalizou 2.620 pessoas. 

  

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES INTERNOS 

(coordenadorias, divisões etc) 

Explicação: resumo das principais ações executadas no ano pelos setores internos. Estas informações irão subsidiar 

ao gestor máximo no fechamento do relatório da unidade/órgão. 

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 

 

Obs: Recomendamos que as informações sejam levantadas por um único órgão (CODAI, UAG, UAST e UAEDT) e 

consolidadas pela Pró-Reitoria. As informações que estiverem nos sistemas não precisam ser encaminhadas. 

 

 

Coordenadoria de Educação Continuada 

Com o propósito de fortalecer a qualidade da Extensão na UFRPE como processo educativo, cultural e científico 

articulador com o ensino e a pesquisa, a Coordenadoria de Educação Continuada, no âmbito de suas atribuições, no 

ano de 2013, acompanhou, propôs, desenvolveu e apoiou a organização de conferências, simpósios, mesas 

redondas, oficinas, seminários e encontros, cursos, mini-cursos, palestras e várias atividades no sentido de viabilizar 

a democratização da cultura científica, artística e humanística, bem como estimular a relação transformadora entre 

a UFRPE e a sociedade. Também acompanhou, registrou e emitiu certificações. Uma ação que vem recebendo 

destaque nos últimos anos, foi o funcionamento de duas Tele-Salas de ensino em parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado (Fundamental e Médio) para os técnicos da UFRPE e moradores das comunidades do entorno. 

 

Coordenadoria de Integração Comunitária 

 Em 2013 a Coordenadoria de Integração Comunitária (CIC) apoiou para a sociedade civil atividades de promoção de 

responsabilidade socioambiental, cultural e econômica através da realização e/ou participação em eventos e 

encontros de educação ambiental e de fortalecimento de grupos. Coordenou os projetos de extensão: 1. Vida para o 

Mangue, que desenvolve atividades de educação ambiental e segurança alimentar para famílias de marisqueiros de 

quatro comunidades de Igarassu; 2. Rota para o Futuro – onde ministrou oficinas empreendedoras em cinco 
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comunidades no município de Igarassu; 3. Natal Sustentável, que envolveu artesãos de Pernambuco em artes com 

material sustentável na elaboração de adereços de natal para enfeitar o campus da UFRPE e ministrou oficinas de 

arte para comunidades circunvizinhas. Ministrou o Curso de Elaboração e Gestão de Projetos Sociais, com carga 

horária de 126h, para técnicos de quatro prefeituras municipais.Foram os principais eventos: IX Semana do Pau-

Brasil, Dia Mundial da Água, organização de Semanas de Meio Ambiente para empresas e escolas do estado, 

realizou coordenação didática em eventos promovidos pelo Projeto Rondon em continuidade às ações de 

capacitação para oito CVTs de Pernambuco, envolvendo alunos da UFRPE. Realizou Feiras de Artesanato para 

divulgação e geração de renda em apoio a artesãos de Pernambuco.  Coordenou o Stand da UFRPE na 72ª Exposição 

Nordestina de Animais e Produtos Derivados, que se realizou em Recife, oferecendo minicursos, palestras e 

exposição de produtos disponibilizados pelos cursos da UFRPE para o público visitante. A Coordenação de Integração 

Comunitária monitora o plantio e a manutenção da sementeira da Pró-Reitoria de Extensão - PRAE. Estima-se 

aproximadamente que 600.000.00 mil pessoas foram contempladas, direta e/ou indiretamente com as referidas 

ações em 2013. 

 

Coordenadoria de Comunicação, Arte e Cultura 

A Coordenadoria de Comunicação, Arte e Cultura (CCAC), tem como finalidade produzir e fomentar arte e cultura em 

suas diversas formas de expressão e busca de maneira permanente, um espaço físico de aprendizado e lazer na 

UFRPE, para difundir e promover atividades que valorizem a cultura de um modo geral, englobando segmentos 

como: arte, literatura, coro, dança, música, poesia, teatro, reciclagem, consciência ambiental, artesanato, ou seja, 

despertar o gosto pela arte e a cultura nos diversos segmentos da comunidade acadêmica e em seu entorno. 

Durante o ano de 2013, a CCAC, produziu, apoiou e promoveu, diversas atividades. O ano iniciou-se com os 

preparativos carnavalescos com a exposição “A Arca de Evoé: máscaras carnavalescas”, composta pelos objetos 

produzidos pelos artistas José Rodrigues e Glauco Guimarães, que relembraram o clima carnavalesco remontado 

pelas máscaras. Depois, a Coordenação de Comunicação, Arte e Cultura, colocou em prática várias feiras artesanais, 

que percorreram alguns departamentos da Universidade, além de amostras externas, como na cidade de 

Camaragibe. Para celebrar a chegada da Páscoa, bem como os festejos ligados à arte sacra, a Coordenação de 

Comunicação, Arte e Cultura, promoveu a exposição “A Via Sacra em Revistas”, com o objetivo de incentivar a arte 

sacra e a tolerância religiosa. Já no que se refere aos preparativos juninos, a Coordenação de Comunicação, Arte e 

Cultura/PRAE promoveu uma apresentação cultural no hall da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão, com o 

propósito de incentivar a cultura regional, como o forró pé-de-serra e as músicas juninas em forma de canto coral. 

Além disto, neste mês o CCAC ofereceu uma oficina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), buscando interligar todas 

as formas de comunicação e expressão existentes. No segundo semestre, que está compreendido entre os meses de 

julho e dezembro, a coordenação pela qual represento, planejou e realizou várias atividades, iniciando com o Curso 

de Cerimonial e Comunicação Formal, que reuniu cerca de 130 pessoas, interessadas nas técnicas de um mestre de 

cerimônias para grandes eventos, como casamentos, formaturas e palestras em geral. Em relação à exposições, a 

CCAC teve como principal foco, a exposição fotográfica em comemoração aos 43 anos do Coral da UFRPE, 

demonstrando por meio de seus arquivos, a composição, a fundação inicial e o desenvolvimento deste grupo 

musical, que faz parte da história da própria Universidade. Outrossim, com a chegada da 72º Exposição de Animais e 

Produtos Derivados, desenvolvemos um trabalho em apoio às artesãs do município de Macaparana/PE, divulgando 

seu trabalho realizado com a fruta da banana e seus derivados. Estima-se aproximadamente que, direta e/ou 

indiretamente, 70.000  pessoas foram contemplada com as ações em 2013. 

 

PROGRAMAS 

Explicação:  unidade administrativa deve indicar todos os tipos programas sob a sua responsabilidade.  

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Gestão do TCU e Relatório de Atividades Anual da UFRPE.  

 

 

Título Objetivo Depto Início Término Área 
Temática 

CH Público 

Programa de 
Atenção Integral à 
Saúde do Idoso 
 

Oferecer a população do entorno 
da Universidade, bem como aos 
servidores com idade a partir de 60 
anos, serviços de atenção à saúde, 

DEF 
 

02.06.20
13 

02.07.2014 Saúde 576 
 

201 
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numa perspectiva de melhoria da 
independência, autonomia e 
qualidade de vida dos mesmos.   

Programa de 
Incentivo à Criação 
de Unidades de 
Conservação 

Aumentar o número de áreas 
protegidas, por meio meio da 
estimulação da criação de unidades 
de conservação particulares do tipo  
Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural (RPPNs);  - 
Fornecer apoio técnico e 
administrativo para criação de 
unidades de concervação. 

UAG 09.01.20
06 

08.01.2023 Meio 
ambiente 

576 
(anual) 

120 

Programa Música 
Cultura e Arte na 
UFRPE: 
musicalidade em 
favor da diversidade 
cultural 

Democratizar saberes e práticas 
acerca da cultura, da música e arte 
brasileira em consonância com as 
políticas públicas do Programa 
Identidade e Diversidade Cultural: 
Brasil Plural do Ministério da 
Cultura, incluindo diversos 
segmentos socialmente vulneráveis 
como afro-brasileiro, indígena e 
nipo-brasileiro, permitindo estudos 
e discussões dentro e fora da 
universidade para trocar saberes e 
fazeres da cultura popular 
pernambucana, inluindo discussão 
das questões: identidade, 
patrimônio imaterial, direitos e 
democracia sócio-culturais, 
formação cidadania e religiosidade 

PRAE 01/01/13 31/12/13 Cultura 960 2.600 

Programa Educação 
para a Gestão 
Compartilhada da 
Água 

O Programa: Educação para a 
Gestão Compartilhada da Água 
abrange uma grande área do 
estado de Pernambuco que contém 
42 municípios e comprende uma 
área de cerca de 7.438 Km2. O 
Programa visa contribuir para 
integrar ensino, pesquisa e 
extensão, juntamente com 
estudantes de escolas e outras 
instituições educativas localizadas 
nas regiões do Alto, Médio e Baixo 
Capibaribe e conta a cooperação d 
e várias instituições tais como: 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Capibaribe, Fundação Joaquim 
Nabuco e Associação Águas do 
Nordeste. O público-alvo envolve 
28 escolas da educação básica e 
suas comunidades de entorno 
localizadas nas regiões do Alto, 
Médio e Baixo Capibaribe. 

DBIO 01/01/13 31/12/13 Educação 960 2520 

Programa de 
Extensão Integrado: 
Saúde da Mulher e 
da Criança em 
Municípios da 
Mesorregião do 
Agreste do Médio 
Capibaribe e Região 
Metropolitana do 
Recife 

A gravidez significa uma rápida 
passagem da situação de filha para 
mãe. As repercussões da gravidez 
precoce, trás riscos nutricionais e 
obstétricos para a gestante e 
existem outros agravantes como, 
por exemplo, problemas 
socioeconômicos conforme a 
situação de cada gestante e/ou 
família. Para adolescentes de classe 
baixa, uma gravidez não planejada 
pode ser o início dos mais temidos 
problemas na vida do ser humano. 
O abandono dos estudos e a falta 
de conhecimento para conseguir 
um emprego de boa qualidade, 
com um salário digno é o problema 

DCD 01/01/13 31/12/13 Saúde 960 180 
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mais dramático, propiciando para 
que surjam os bolsões de pobreza. 
Para atender adequadamente às 
necessidades desta população são 
necessários desenvolver ações de 
prevenção e promoção no campo 
da saúde, trabalho e educação. 
Assim este programa tem como 
objetivo desenvolver um conjunto 
de ações dialógicas e inter-
relacionadas sobre saúde da 
mulher e da criança que 
possibilitem a melhoria das 
condições sociais de vida de 
adolescentes. A metodologia a ser 
adotada, considerando os objetivos 
a serem alcançados, será baseada 
num processo de ação-reflexão-
ação individual e coletiva, onde a 
construção do conhecimento 
possibilitará a participação ativa do 
público-alvo, no processo de ensino 
aprendizagem. O público-alvo irá 
abranger adolescentes grávidas 
que estejam realizando o pré-natal 
na USF e que queiram trocar 
experiências e participar de 
oficinas. Assim como aquelas que 
estiverem frequentansdo a ONG 
Colméia fraterna em Casa 
Forte/Recife/PE. 

Programa A 
Integração da 
Produção Animal e 
Vegetal no Processo 
de Transição 
Agroecológica no 
Assentamento Chico 
Mendes III - PE 

Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do Assentamento Chico 
Mendes III e região com base nos 
princípios da Agroecologia. O 
público-alvo envolverá 55 famílias 
assentadas no Assentamento Chico 
Mendes, entre adultos e jovens que 
estudam na Escola. 

DED 01/01/13 31/12/13 Trabalho 960 825 

UNIRURAL - Núcleo 
de Estudos e 
Projetos de 
Responsabilidade 
Social Corporativa 

Estabelecer parcerias com 
instituições públicas e privadas 
para a realização de ações de 
pesquisa, ensino e extensão 
universitárias voltadas à melhoria 
de comunidades humanas e do 
meio ambiente do Nordeste. 

DLCH 02/03/11 02/12/16 Meio 
Ambiente 

576 
(anual) 

2.455 

Escola de Conselhos 
de Pernambuco 

Promover a manutenção do Núcleo 
de Formação Continuada de 
Conselheiros dos Direitos e 
Conselheiros Tutelares do Estado 
de Pernambuco - Escola de 
Conselhos de Pernambuco, em 
busca de garantir a continuidade da 
promoção de capacitação 
permanente dos conselheiros dos 
Direitos e Conselheiros Tutelares, e 
operadores do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

PRAE 01/03/12 31/12/18 Educação  875 

Total       19552 

 

PROJETOS 

Explicação: Descrever os projetos da unidade administrativa, conforme modelo abaixo.  

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 

 

Título Objetivo Depto Início Térmiino Área 
Temática 

CH Público 
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Mutação nossa de cada dia Abordar a temática mutação 
junto ao cotidiano para 
alunos e a comunidade em 
geral de modo a promover 
mudanças de atitudes a 
partir de novos 
conhecimentos. 

DBIO 25.03.2013 25.02.2014 Saúde 624 500 

Projeto de conscientização 
contra a presença de 
resíduos de animais em 
vias públicas da região 
metropolitana do Recife ; 
'Calçada não precisa de 
adubo, recolha as fezes do 
seu cão' 

Conscientizar os tutores dos 
cães sobre os riscos que as 
fezes dos animais trazem à 
sociedade quando não 
recolhidas em vias públicas. 

DMFA 29.11.2013 31.12.2014 Educação 576 176 

Banco de Multiplicação de 
Hortaliças Não 
Convencional. (Bolsa de 
Extensão) 

 CODAI 01.08.2013 31.12.2013 Tecnológia 576 150 

Prevenção Às Zoonoses. 
(Bolsa de Extensão) 

Contribuir na promoção de 
saúde de moradores de São 
Lourenço da Mata através da 
prevenção de doenças de 
cães e gatos. 

CODAI 01.08.2013 30.12.2013 Saúde  120 

Castração Cirúrgica de 
Cães e Gatos para Controle 
Populacional no Município 
de Recife 

Controlar a taxa de 
crescimento populacional 
dos cães e gatos, usando 
para tanto o método de 
castração cirúrgica, e como 
conseguinte, reduzir os 
riscos de exposição da 
população às zoonoses; 
treinando e capacitando os 
alunos na prática desta 
atividade. 

DMFA 02.12.2013 31.12.2014 Saúde 576 103 

NiDi – Núcleo de 
Instrumentação Didática: 
elaboração e 
disponibilização de 
instrumentos didáticos 
para uso em escolas 
públicas estaduais em 
Serra Talhada 

Disponibilizar para alunos e 
professores das escolas-
parceiras novos 
instrumentos didáticos para 
uso em salas de aula de 
Química. 

UAST 10.12.2013 10.12.2014 Educação 2204 199 

Programa de Boas Práticas 
de Fabricação no mercado 
público de São Lourenço 
da Mata. (Bolsa de 
Extensão) 

Sensibilizar todos os 
manipuladores de alimentos 
dos mercados públicos de 
São Lourenço da Mata, 
minimizando os riscos de 
contaminação dos alimentos 
aos consumidores.  

CODAI 01.08.2013 31.10.2013 Tecnologia e 
Produção 

400 143 

Implantação de 
Reflorestamento e 
restauração de Mata ciliar 
em áreas degradadas, no 
campus Tiúma – CODAI 
/UFRPE  

Reflorestar uma área por 
meio de produção e/ou 
aquisição de mudas 
florestais nativas suficiente 
para 1 ha e  mais 1,2 há de 
Mata ciliar viabilizando assim 
condição para estudos e 
pesquisas acadêmicas dos 

CODAI 12.08.2013 12.08.2014 Meio 
ambiente 

240 198 
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discentes do CODAI-UFRPE e 
unidades demonstrativas 
sensibilização e 
conscientização da 
sociedade em geral. 

Implementação de Boas 
Práticas de Fabricação em 
padarias em Camaragibe. 
(Bolsa de Extensão)   

Avaliar as condições 
higiênico-sanitárias de 
padarias da Região 
Metropolitana do Recife a 
fim de assegurar o direito da 
população de consumir 
alimentos mais higiênicos e 
de melhor qualidade. 
Identificar as condições 
higiênico-sanitárias dos 
estabelecimentos. 

CODAI 01.08.2013 30.12.2013 Tecnologia e 
Produção 

240 134 

Mini - curso sobre 
Elaboração de projetos  
(SIGProj) e currículo lattes 
aos discentes do Codai 

Como elaborar projetos para 
a captação de recursos, 
abordando todas as formas e 
ferramentas de captação;  
Contribuir para o 
aprimoramento de técnicas 
em Elaboração de Projetos;  
Conhecer a plataforma 
lattes;  Possuir currículo 
lattes. 

CODAI 01.08.2013 30.12.2013 Educação 680 101 

Difusão de Técnicas de 
Hidroponia 

Disseminar os princípios 
básicos e técnicas de cultivo 
hidropônico mediante a 
apresentação de palestras e 
mostruários na 72a 
Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados, promovida pela 
Secretaria de Agricultura e 
Reforma Agrária e Sociedade 
Nordestina dos Criadores, a 
ser realizada no Parque de 
Exposição Professor Antônio 
Coelho (Parque do Cordeiro), 
no período de 17 a 24 de 
novembro de 2013. 

DQUI 17.11.2013 24.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

96 1000 

Hepatite b e c: atenção aos 
profissionais da beleza! 

Evidenciar a transmissão da 
hepatite B e C por 
instrumentos de 
manicure/pedicure e, desta 
maneira, apresentar as 
medidas profiláticas como a 
importância da capacitação 
de manicures para a correta 
esterilização dos materiais 
de manicure/pedicure.  
Conscientizar dos malefícios 
e consequências que a falta 
de cuidados possa ocasionar 
danos a saúde do 
trabalhador e dos clientes de 
são de beleza;  Confeccionar 
folders explicativos sobre o 
temática abordada;  
Esclarecimento a população 
em estudo e participantes na 
72ª EXPOSIÇÃO 
NORDESTINA DE ANIMAIS E 
PRODUTOS DERIVADOS – 
EXPO/2013. 

CODAI 17.11.2013 24.11.2013 Educação 96 17600 

O cultivo doméstico das 
hortaliças não 
convencionais 

Divulgar as hortaliças 
tradicionais no cultivo 
doméstico como uma opção 

CODAI 15.11.2013 25.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

40 17.600 
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para o desenvolvimento de 
novos hábitos alimentares e 
a propagação dessas 
hortaliças pouco conhecidas.     

21º Evento de Adoção de 
Cães e Gatos do Parque do 
Cordeiro  

Promover a saúde pública e 
animal pela construção de 
um novo olhar sobre os 
Animais não-humanos, 
através de ações educativas 
tratando os temas:    - Saúde 
Pública: zoonoses, 
verminoses e animais de 
companhia.    - Animais de 
rua: carrocinha, abandono, 
controle populacional, 
esterilização, guarda 
responsável;    - Os maus 
tratos, o respeito à vida, as 
alternativas, a 
responsabilidade social, 
denuncias e legislação;      * 
Promover a adoção de 
animais que se encontram 
disponíveis para doação em 
abrigos e lares temporários, 
bem como de animais 
errantes do campus de 
Recife da UFPE/UFRPE, 
através de evento de adoção 
no Parque de Exposições do 
Cordeiro;      * Divulgar sites 
e materiais científicos 
relacionados com promoção 
da saúde, educação 
ambiental e proteção aos 
animais. 

DMV 15.11.2013 25.11.2013 Saúde 60 20077 

Ecossistemas de 
Pernambuco: conhecer 
para conservar  

 Promover, via explicação 
oral e exposição de banners, 
o conhecimento sobre os 
ecossistemas mais comuns 
existentes no Estado de 
Pernambuco: Mangue e 
Restinga no litoral, Mata 
Atlântica propriamente dita 
no Litoral/Zona da Mata, 
Caatinga hipoxerófila. 

CIC 17.11.2013 24.11.2013 Meio 
ambiente 

40 17.500 

Mulheres Conectadas na 
Arte e na Agricultura 

 Revelar o trabalho realizado 
pelas agricultoras do 
município de Macaparana-
PE, na 72ª Exposição 
Nordestina de Animais e 
Produtos Derivados, que 
será realizada no Parque de 
Exposições do Cordeiro, em 
Recife-PE. 

CAC 17.11.2013 24.11.2013 Cultura 40 17850 

Peixes Ornamentais, do 
Lazer ao Aprendizado 

Esclarecer as vantagens e 
desvantagens do aquarismo, 
tanto como instrumento de 
Hobbies, como fonte de 
renda em pouco espaço, 
terapia para jovens e 
adultos, material de fácil 
exploração para educação 
ambiental e método de certa 
forma acessível para 
ornamentação de 

DTR 25.10.2013 30.11.2013 Meio 
ambiente 

40 11190 
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residências e 
estabelecimentos.    Orientar 
a população, de forma 
coerente e sem deduções 
especulativas, verdades e 
mentiras sobre a criação 
ornamental de organismos 
aquáticos.    Auxiliar pessoas 
e entidades a adquirir, da 
melhor forma, peixes e 
organismos aquáticos, de 
cunho ornamental, para 
embelezar ambientes, de 
forma harmoniosa e 
prazerosa, reduzindo riscos e 
prejuízos que possam vir a 
depreciar o interesse em se 
tornar aquaricultor.    

Plantas Medicinais: do 
Popular ao Científico 

 Abordar as plantas 
medicinais mais utilizadas na 
medicina popular, 
enfocando suas 
propriedades  
fitoterapêuticas e suas 
aplicações na prevenção e 
tratamento de doenças que 
acometem o homem, com  
ênfase nos seus efeitos 
benéficos e maléficos.     

PRAE 17.11.2013 24.11.2013 Saúde 40 17.500 

Horta escolar como 
estratégia de Educação 
Ambiental e Segurança 
Alimentar 

Promover alternativas 
socioeconomica e ambiental 
sustentáveis com  base na 
confecção de uma mini-
horta. 

DEPA 17.11.2013 24.11.2013 Educação 40 17540 

Ranicultura: Um mercado 
em expansão. 

Apresentar ao público em 
geral, as vantagens da 
criação de rãs,bem como do 
consumo de sua carne e 
derivados,mostrando seu 
valor comercial  e 
nutricional. 

DZOO 17.11.2013 24.11.2013 Educação 96 16620 

A carne suína é 10 Esse projeto tem caráter 
informativo para suprir a 
deficiência de comunicação 
sobre a carne suína, e seu 
objetivo será esclarecer as 
dúvidas sobre a carne suína, 
orientando e informando as 
peculiaridades da carne 
suína, além de sugerir 
formas de inclusão da carne 
suína nas refeições do dia a 
dia, promovendo ao público 
um maior conhecimento 
sobre esta carne. 

DZOO 17.11.2013 24.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

96 12390 

Medicamentos de uso 
veterinário: amostra e 
orientações para o 
descarte responsável 

  Conscientizar profissionais, 
estudantes e visitantes da 
72ª Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados – Expo/2013, 
sobre o descarte responsável 
de medicamentos de uso 
veterinário. 

DMV 25.10.2013 25.11.2013 Saúde 96 12160 

Produtos derivados do 
leite de caprinos 

Apresentar e divulgar para 
os visitantes do stand da 
UFRPE durante a 72ª 
Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados vários produtos 

DZOO 17.11.2013 24.11.2013 Comunicação 150 14050 
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elaborados com leite de 
cabra.     

Amostra de aves caipiras: 
uma proposta para a 
agricultura familiar 
sustentável 

Orientar e divulgar a 
avicultura caipira e sua 
importância na geração de 
emprego e renda para o 
pequeno produtor rural e 
público em geral da Expo 13, 
bem como expor e 
comercializar aves caipiras .     

EEPAC 17.11.2013 24.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

40 15300 

Um alerta para o caráter 
zoonótico da Tuberculose 
Bovina e Caprina 

Contribuir com a luta 
antituberculose, realizando 
uma ampla ação de 
extensão, de caráter 
eminentemente educativo, 
no sentido de conscientizar e 
orientar a população sobre 
os riscos que a doença 
representa para sua saúde, 
alertando as autoridades 
governamentais e os agentes 
promotores da saúde pública 
para o caráter zoonótico da 
tuberculose em bovinos e 
caprinos. 

DMV 17.11.2013 24.11.2013 Educação 40 15450 

Por que ler os rótulos de 
alimentos? 

Orientar os (as) visitantes na 
72ª EXPO/2013 sobre as 
informações presentes nos 
rótulos de alimentos para 
um consumo consciente em 
benefício da saúde, visando 
à melhoria da qualidade de 
vida. 

PRAE 15.11.2013 25.11.2013 Saúde 40 16700 

Demonstração de uma 
barragem em escala 
reduzida 

O projeto será desenvolvido 
com o objetivo de 
demonstrar ao mais 
diversificado público, as 
partes constituintes de uma 
pequena barragem para 
armazenamento de água, 
por meio de um protótipo, 
bem como, os conceitos 
básicos e sua importância 
para adequada segurança e 
correto funcionamento das 
estruturas. 

DTR 17.11.2013 24.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

112 17450 

Paisagismo Urbano: 
integração do homem com 
a natureza. 

Difundir o paisagismo 
urbano, e a importância de 
áreas verdes na qualidade de 
vida do homem, tanto em 
áreas de uso coletivo como 
praças e jardins, quanto em 
áreas privadas como a sua 
própria casa, nos tempos 
atuais.   

DEPA 17.11.2013 25.11.2013 Meio 
ambiente 

40 17900 

É O BICHO: Anatomia 
aplicada à Vigilância 
Sanitária - 'Não Compre 
Gato por Lebre, o barato 
pode sair caro!' 

Educar e esclarecer a 
população acerca das 
diferenças entre estruturas 
anatômicas das espécies 
utilizadas ao consumo na 
alimentação humana, 
evitando, assim, que estes 
consumidores adquiram a 
capacidade de distinguir a 
carne apropriada para o 
consumo da não apropriada, 
evitando a possível 
contaminação de caráter 
zoonótico. Dessa forma, 

DMFA 15.11.2013 25.11.2013 Saúde 120 17200 
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pretende-se expandir o 
conhecimento acadêmico 
para além das fronteiras da 
universidade. 

Anatomia Aplicada À 
Educação Ambiental - Para 
Preservar É Preciso 
Conhecer, As Tartarugas 
Agradecem 

Realizar um trabalho 
educativo utilizando peças 
anatômicas, lixos 
encontrados no tracto 
digestório dos animais, 
banners, cartilhas e 
panfletos como recurso 
eficaz para sensibilização da 
população voltada à 
preservação não só das 
tartarugas marinhas, como 
também, do ambiente 
marinho e terrestre. E ainda, 
informar a população sobre 
as diferenças entre cobras 
peçonhentas e não 
peçonhentas e sobre como 
prevenir e proceder em caso 
de acidentes ofídicos. Além 
disso, estender os 
conhecimentos adquiridos 
para além das barreiras da 
universidade, tornando o 
que antes era específico do 
meio científico, acessível 
para a população. 
Contribuindo, de maneira 
geral, com o meio-ambiente 
e a saúde pública. 

DMFA 15.11.2013 25.11.2013 Meio 
ambiente 

120 15200 

Alternativas de Produção 
Animal/Vegetal em Base 
Agroecológica 

Divulgar informações quanto 
às criações alternativas, 
assim como seus produtos 
de acordo com a legislação 
brasileira.   

DZOO 17.11.2013 24.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

40 17130 

Amostragem de resíduos 
agroindustriais como 
alimento alternativo para 
não-ruminantes 

Divulgar as pesquisas 
realizadas com silagem de 
peixe e resíduos de frutas 
provenientes da fabricação 
da polpa para sucos como 
alimento alternativo. Afim 
que esses estudos sejam de 
conhecimento da 
comunidade acadêmica dos 
produtores rurais. Com isso, 
podendo ser utilizado e 
propagado novas técnicas 
para alimentação animal de 
forma econômica e 
sustentável.     

PRAE 17.11.2013 24.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

84 17340 

Metrite Puerperal em 
Vacas Leiteiras 

Divulgar e conscientizar ao 
público da 72ª EXPOSIÇÃO 
NORDESTINA DE ANIMAIS E 
PRODUTOS DERIVADOS – 
EXPO/2013 Metrite 
Puerperal que acomete 
vacas.       

DMV 17.11.2013 24.11.2013 Saúde 96 17250 

Lesões dilacerantes da 
vulva e períneo em éguas. 

 Divulgar e conscientizar ao 
público da 72ª Exposição 
Nordestina de Animais e 
Produtos Derivados sobre as 
lacerações perineas que 
acometem éguas.   

DMV 17.11.2013 24.11.2013 Saúde 96 17700 

Manejo da criação de 
abelhas 

 Informar ao público vistante 
a importância sócio-
econômica e informação 

DZOO 17.11.2013 24.11.2013 Tecnologia e 
Produção 

40 16985 
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técnicas da criação.     

Biodigestores: difusão de 
tecnologia alternativa para 
diminuição de emissão de 
gases poluentes 

Mostrar ao público, em 
especial ao pequeno 
produtor, a importância da 
utilização de biodigestores, 
tanto  como fonte geradora 
de energia como na 
utilização sustentável dos 
dejetos.   

DTR 17.11.2013 24.11.2013 Meio 
ambiente 

40 17385 

Serpentes peçonhentas: 
sintomatologias e 
prevenção dos acidentes 

 Informar a população sobre 
as diferenças entre 
serpentes peçonhentas e 
não peçonhentas;    - 
Ressaltar as principais 
serpentes causadoras de 
acidentes ofídicos;    - 
Ressaltar orientações na 
profilaxia dos acidentes 
ofídicos;    - Destacar os 
procedimen 

DMFA 13.11.2013 25.11.2013 Saúde 40 17070 

Museu de anatomia 
comparada da UFRPE-
MAC-RURAL 

 Divulgar a Ciência 
Anatômica através de 
programa de ação cultural, 
por meio de exposição 
itinerante no estande da 
UFRPE durante a 72ª 
Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados – 72ª ENAPD.   

DMFA 17.11.2013 24.11.2013 Educação 108 18700 

Donos responsáveis: 
incentivo aos proprietários 
de cães e gatos 

Sensibilizar os proprietários 
de pequenos animais, cães e 
gatos, quanto aos princípios 
do bem-estar e às práticas 
da posse responsável.   

DMFA 17.11.2013 25.11.2013 Educação 100 17000 

Projeto de pesquisa e 
monitoramento de 
tubarões no estado de 
Pernambuco 

O trabalho em tela tem 
como objetivo desmistificar 
a imagem negativa dos 
tubarões, enfatizando o seu  
importante papel na teia 
marinha, e orientar os 
usuários das praias urbanas 
da RMR, a população em  
geral, para seguir as medidas 
preventivas, apontadas pelo 
Comitê Estadual de 
Monitoramento de  
Incidentes com Tubarões 
(CEMIT), que permitem o 
banho de mar com um 
menor risco. Esse trabalho  
aponta, também, as 
possíveis causas do porquê 
desses incidentes e propõe 
maneiras de minimizar a  
degradação dos recursos 
hídricos costeiros e o uso das 
praias sem maiores 
impactos. 

PRAE 17.11.2013 24.11.2013 Meio 
ambiente 

40 17070 

Ação Emergencial Anual  - 
Ano 2013 

Integrar a UFRPE em ações 
solidárias emergenciais e/ou 
de caráter permanente, 
visando minimizar carências 
na comunidade. 

PRAE 18.01.2013 21.01.2013 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

30 193 

Programa Rural Cidadã-
Ação Emergencial Anual 
Poço da Cruz 

Integrar a UFRPE em ações 
solidárias emergenciais e/ou 
de caráter permanente, 
visando minimizar carências 
na comunidade de Poço da 
Cruz, Ibimirim-PE. 

CIC 15.12.2013 30.01.2014 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

90 126 



17 

 

Primeira Dança Proporcionar o contato de 
sujeitos, principalmente 
daqueles que percebem-se 
incapazes de dançar, com os 
ritmos musicais afim de que 
esses descubram suas 
formas singulares de 
expressar-se por meio da 
dança.     

DEF 01.07.2013 01.07.2014 Cultura 176 185 

Centro de Formação e 
Apoio a Assessoria Técnica 
em Economia Solidária do 
Nordeste – CFES Regional 
Nordeste 

Fomentar processos de 
formação e articulação de 
educadores e educadoras 
em Economia Solidária, a 
partir das demandas 
identificadas no território 
nordestino, visando ampliar 
os processos educativos em 
economia solidária 
(formação, assessoria 
técnica, elevação de 
escolaridade e acesso à 
tecnologias sociais) para os 
trabalhadores da economia 
solidária e as/os 
trabalhadores/as em 
situação de extrema 
pobreza, principalmente 
mulheres e negros, 
promovendo o 
desenvolvimento 
sustentável e a emancipação 
social. 

DEDU 01.06.2013 31.12.2015 Educação 4440 1793 

Centro de Formação e 
Apoio a Assessoria Técnica 
em Economia Solidária do 
Nordeste – CFES Regional 
Nordeste  

Fomentar processos de 
formação e articulação de 
educadores e educadoras 
em Economia Solidária, a 
partir das demandas 
identificadas no território 
nordestino, visando ampliar 
os processos educativos em 
economia solidária 
(formação, assessoria 
técnica, elevação de 
escolaridade e acesso à 
tecnologias sociais) para os 
trabalhadores da economia 
solidária e as/os 
trabalhadores/as em 
situação de extrema 
pobreza, principalmente 
mulheres e negros, 
promovendo o 
desenvolvimento 
sustentável e a emancipação 
social. 

DEDU 08.10.2013 08.12.2015 Educação 4440 1793 

Capacitação de jovens e 
adultos do projeto de 
extensão Roça do Saber 
quanto à manipulação e o 
processamento de 
vegetais.  
(Bolsa de Extensão) 

Orientar os jovens e adultos 
do bairro de Muribara em 
São Lourenço da Mata 
quanto à manipulação, 
processamento e 
aproveitamento integral dos 
vegetais.     

CODAI 01.08.2013 31.12.2013 Educação 240 134 

A Zootecnia na Melhoria 
da Qualidade de Vida da 
Sociedade 

Divulgar a importância da 
Zootecnia na vida do homem 
para a sociedade 
pernambucana durante 
visitas a escolas do Grande 
Recife.    

DZOO 01.05.2013 01.12.2013 Educação 60 500 

Orientação Profissional aos  Facilitar o processo de CODAI 14.10.2013 24.01.2014 Educação 12 40 
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Alunos do CODAI escolha profissional dos 
alunos do ensino médio e 
tecnológico do CODAI, 
possibilitando o auto-
conhecimento e a reflexão 
sobre a multiplicidade de 
aspectos envolvidos na 
escolha profissional 

Citizen-sourcing como 
ferramenta de auxílio ao  
governo eletrônico local 

Criar uma ferramenta para 
dispositivos móveis que 
auxilie governos locais a 
disponibilizarem 
informações sobre serviços e 
equipamentos públicos, e 
que possibilite a avaliação 
desses serviços por parte 
dos cidadãos usuários.    . 

UAG 08.12.2013 08.12.2014 Tecnologia e 
Produção 

480 196 

Cardápios, preparações e 
orientações úteis para uma 
alimentação saudável na 
melhor idade 

Realizar treinamento a 
cuidadores da instituição 
com enfoque em cardápios, 
preparações e orientações 
úteis para uma alimentação 
saudável na melhor idade.    

DTR 01.03.2013 30.10.2013 Educação 652 167 

Políticas de Extensão Rural 
para Comunidades 
Quilombolas: 
Desenvolvimento Local e 
Economia Doméstica 

Descrever e analisar 
criticamente as atividades de 
extensão  realizadas em um 
quilombo no município de 
Águas Belas, como parte da 
implantação e 
desenvolvimento do PPCQ 
no estado de Pernambuco.     

DCD 07.01.2013 25.07.2013 Educação 380 152 

Basquetebol na Rural O ferecer à comunidade em 
geral o acesso à prática do 
basquetebol. 

DEF 01.11.2013 30.11.2014 Educação 20 103 

Histórias em Quadrinhos: 
um lugar de leitura, de 
oralidade e de escritura 

Desenvolver as habilidades 
de leitura, oralização e 
escritura dos alunos do 5º 
ano do Ensino Fundamental 
da Instituição parceira, 
tendo como apoio didático a 
utilização de Histórias em 
Quadrinhos da Turma da 
Mônica, as quais vão ser a 
base para o 
desenvolvimento individual 
da leitura e da oralidade, 
bem como da produção 
escrita de HQ pelas crianças,  
individualmente ou em 
duplas.     

UAG 08.07.2013 30.12.2013 Educação 80 130 

O Idoso no esporte Nosso objetivo é 
compreender esse processo 
de envelhecimento, adequar 
atividades aquáticas, nado 
sincronizado para esse 
público, organizar a prática 
pedagógica referente a essa 
faixa etária, superar o 
entendimento do ser 
humano apenas como 
biológico motor, 
entendendo o mesmo como 
histórico, sócia, construtor 
dessa mesma história. 

DEF 04.06.2013 04.06.2014 Saúde 30 124 

Capacitação e 
Monitoramento da 
Qualidade de Hortaliças 
dos Beneficiários do 
Programa Aquisição de 

 Treinar o plantio; tratos 
culturais; colheita e 
manuseio pós-colheita até a  
comercialização de 
hortaliças inseridas no PAA, 

PRAE 01.01.2013 31.12.2013 Tecnologia e 
Produção 

162 160 
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Alimentosde Serra 
Talhada-PE 

a partir das comunidades 
Poço Frio,Tapera e  Malhada 
do Juá. Visitar 
periódicamente  para 
acompanhamento da 
qualidade de hortaliças, 
coleta microbiológica e  
parasitológicas nas Fazendas 
Poço Frio,Tapera e Malhada 
do Juá. 

Boas práticas de higiene e 
manipulação de hortaliças 
nas entidades beneficiarias 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos em Serra 
Talhado-PE 

 Treinar o manuseio pós–
colheita de hortaliças 
oriundas do PAA nas 
entidades beneficiarias. Ex: 
Abrigo Ana Ribeiro ,APAI, 
Centro Espírita Cícero, 
dentre outras.       Visitar  
periódicamente para 
vivenciar a aplicação das 
tecnologias difundidas e 
coletas microbiológicas e 
parasitológica para estimar a 
qualidade das hortaliças PAA 
nas entidades beneficiarias.  

ADM 01.01.2013 31.12.2013 Meio 
ambiente 

576 104 

Implantação do 
Laboratório Clínico de 
Animais de Produção- 
Lacap Ii No Município De 
Gravatá 

A presente proposta tem 
como objetivo geral a 
implantação de um 
laboratório de análises 
clínicas veterinárias, com 
parcerias entre a UFRPE e a 
Prefeitura Municipal de 
Gravatá (PMG), para atender 
aos pequenos e médios 
criadores do Município de 
Gravatá e Região, apoiando 
as atividades de ensino, 
extensão e pesquisa aplicada 
do DMV/UFRPE.     

DMV 30.09.2013 30.08.2014 Tecnologia e 
Produção 

1600 97 

Eletrocardiografia solidária Atender gratuitamente com 
exames de 
eletrocardiogramas de 
animais de companhia para 
população carente, assim 
como servir como 
ferramenta de ensino para 
os discentes envolvidos no 
projeto.   

DMV 01.10.2013 30.09.2014 Saúde 540 154 

Ultrassonografia Solidária Atender gratuitamente com  
exames ultrassonográficos 
de animais de companhia 
para população carente 
assim como servir como 
ferramenta de ensino  para 
os discentes envolvidos no 
projeto.     

DMV 01.10.2013 30.09.2014 Saúde 576 79 

Educação Física sem 
barreiras 

Desenvolver uma ação 
pedagógica, a partir da 
disciplina Educação Física 
inclusiva, junto a alunos do 
ensino fundamental e médio 
de escolas públicas 
circunvizinhas da UFRPE. 

DEF 20.05.2013 15.12.2013 Educação 540 137 

Reciclando Brincadeiras Oportunizar a participação e 
integração dos educandos da 
Escola Profª Gabriela Mistral, 
em uma vivência 
fomentadora de valores 
como respeito, cooperação e 
inclusão, bem como a 

UAG 13.09.2013 13.10.2013 Educação 60 150 
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socialização e apropriação 
da diversidade da cultura 
corporal contribuindo para 
melhoria da qualidade da 
educação. 

Análise da Governança de 
TI nas Universidades 
Públicas - estudo 
exploratório 

Identificar o estado da arte 
da gestão de Tecnologia da 
Informação das 
Universidades Públicas no 
Estado de Pernambuco e 
propor estratégias de 
solução para a gestão e a 
governança de tecnologia 
nessas organizações. 

DADM 20.08.2013 20.02.2014 Educação 240 187 

Oficina-Piloto: 
Ferramentas de Gestão 
Empreendedora 

Capacitar estudantes de 
graduação com o perfil 
empreendedor e/ou 
interesse em participar da 
Integrar Consultoria Jr. – 
empresa de consultoria em 
fase embrionária na área de 
Economia da UFRPE.       

DLCH 01.01.2013 30.12.2013 Tecnologia e 
Produção 

130 150 

Natal Sustentável na Ufrpe Apresentar possibilidades de 
beneficiamento de resíduos 
sólidos na UFRPE.    

CIC 01.08.2013 20.12.2013 Meio 
ambiente 

192 2242 

Zootecnia: um curso 
satisfatório? 

Busca-se com esse projeto, 
saber da satisfação e 
insatisfação dos estudantes 
do curso de Zootecnia 
(UFRPE/SEDE) quanto a 
qualidade do curso, ao corpo 
de docentes, a estrutura da 
Universidade etc. 

DZOO 22.02.2013 22.04.2013 Educação 320 155 

Orientação de 
comerciantes de frutas e 
hortaliças no município de 
São Lourenço da Mata 
quanto ao modo de 
conservação e 
apresentação dos 
produtos.  

Orientar os consumidores da 
Feira Municipal de São 
Lourenco da Mata quanto ao 
aproveitamento integral dos 
vegetais.       

CODAI 01.08.2013 31.12.2013 Tecnologia e 
Produção 

240 163 

Orientação de 
consumidores da Feira 
Municipal de São Lourenco 
da Mata quanto ao 
aproveitamento integral 
de vegetais.  
(Bolsa de Extensão) 

Orientar os consumidores da 
Feira Municipal de São 
Lourenco da Mata quanto ao 
aproveitamento integral dos 
vegetais.       

CODAI 08.12.2013 08.12.2014 Tecnologia e 
Produção 

240 163 

Site Anatômico: Pesquisa, 
Divulgação e Interatividade 

Desenvolver uma plataforma 
virtual para a comunidade 
acadêmica da UFRPE e 
escolas públicas e 
particulares, propiciando 
atualizações e troca de 
conhecimentos na área 
anatômica. 

DMFA 05.03.2013 20.12.2013 Comunicação 252 8410 

Gampe Solidário Sensibilizar a comunidade 
acadêmica para a realidade 
presente na ruralidade do 
semiárido;  -Arrecadar 
sabonetes, pastas de dentes 
e escovas de dente para 
distribuição nas 
comunidades carentes 
rurais;  -Arrecadar livros 
paradidáticos para 
distribuição nas 

DTR 20.04.2013 17.05.2013 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

40 246 

UFRPE/UAST na Rádio  Promover a comunicação 
das atividades e ações da 

UAST 12.04.2013 27.09.2013 Comunicação 276 765 
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UFRPE/UAST, através do 
Rádio, envolvendo a direção 
e todos os cursos. 

Grupo de Estudos em 
Ecologia e Conservação - 
OIKOS (2013.1) 

Melhorar a formação 
discente em temas 
relacionados à Ecologia;  -
Divulgar temas atuais em 
Ecologia, Conservação e 
Sustentabilidade;  -
Oportunizar discussões de 
pesquisas em andamento da 
graduação e pós-graduação;  
-Estimular uma postura 
crítica nos aluno 

DBIO 01.03.2013 30.09.2013 Meio 
ambiente 

15 177 

Professores em Rede –  
interagindo e 
transformando a escola 
com a tecnologia 

Desenvolver de forma 
inovadora interlocuções da 
universidade com território 
social da escola pública 
tendo as TICs, como 
elementos nucleares das 
ações, que colaborem com a 
promoção da aprendizagem 
significativa no contexto da 
educação básica, e ainda 
com uma formação inicial de 
professores mais 
protagonista, colaborativa e 
participativa, em diálogo 
com a educação básica, 
contribuindo com a 
democratização desse nível 
de ensino na escola pública. 

CEC 06.03.2013 08.12.2013 Comunicação 432 178 

Conhecendo aspectos 
básicos do 
comportamento social e 
reprodutivo do gato 
doméstico 

Promover um maior 
conhecimento acerca do 
comportamento reprodutivo 
e social dos felinos para que 
graduandos, pós-
graduandos, médicos 
veterinários e tutores 
tenham um maior 
entendimento sobre as 
particularidades dos gatos. 

DMV 01.05.2013 30.06.2013 Educação 16 130 

Biossegurança: Noções 
gerais 

Oferecer instrução aos 
participantes do evento 
sobre a importância de se 
trabalhar com 
biossegurança, para que 
sejam evitados, minimizados 
ou eliminados os riscos para 
os indivíduos e o meio 
ambiente, como a contração 
de enfermidades em 
ambientes de trabalho, que 
podem ser provenientes de 
risco ergonômico, biológico, 
químico, radioativo, entre 
outros.   Desenvolver ideias 
a partir de um raciocínio 
adequado com relação ao 
tema abordado, inerentes às 
atividades de pesquisa, 
ensino, extensão, produção, 
serviços e desenvolvimento.    
Contribuir com o 
conhecimento para uma 
melhor preparação de 
capacitados para os 
princípios de segurança nos 
mais diversos setores. 

DMV 01.05.2013 30.06.2013 Educação 16 145 
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Professores em Rede –  
interagindo e 
transformando a escola  
com a tecnologia 

Desenvolver de forma 
inovadora interlocuções da 
universidade com território 
social da escola pública 
tendo as TICs, como 
elementos nucleares das 
ações, que colaborem com a 
promoção da aprendizagem 
significativa no contexto da 
educação básica, e ainda 
com uma formação inicial de 
professores mais 
protagonista, colaborativa e 
participativa, em diálogo 
com a educação básica,  
contribuindo com a 
democratização desse nível 
de ensino 

CEC 05.03.2013 30.11.2013 Comunicação 120 184 

Exposição de métodos 
alternativos de ensino nas 
emergência cirúrgica e 
anestésicas 

Orientar os alunos da 
graduação do curso de 
Medicina Veterinária, pós-
graduandos e protetores de 
animais, os primeiros 
procedimentos prestados no 
socorro à animais, até a 
chegada ao veterinário.    
Demonstrar os  métodos 
alternativos de ensino nas 
emergência cirúrgicas e 
anestésicas a partir da  
confecção de bonecos, de 
simuladores e outras formas 
metodológicas sem a 
utilização de animais vivos. 

DMV 20.04.2013 31.05.2013 Educação 20 110 

Leitura e tecnologia: uma 
interação para o 
desenvolvimento crítico-
textual 

Pode-se observar que os 
alunos leem os textos 
escolares, muitas vezes, sem 
propósito e não entendem o 
que foi lido, causando assim 
uma lacuna no processo de 
leitura e de compreensão 
dos textos. Textos literários, 
por exemplo, são lidos por 
obrigação para cumprir uma 
tarefa preestabelecida pelo 
professor. Por essa razão, o 
presente projeto visa 
contribuir para uma melhor 
compreensão das obras 
literárias, a partir das 
discussões feitas por meio 
de uma ferramenta muito 
utilizada pelos jovens - o 
facebook - por meio da qual 
o aluno poderá dirimir 
dúvidas, debater sobre o 
enredo, e externar suas 
opiniões, a partir da resenha 
crítica que terá de produzir 
como atividade. 

UAG 01.03.2013 30.04.2013 Educação 30 339 

 Helicônias como 
Alternativa Econômica Na 
Comunidadeda Várzea – 
Garanhuns – PE. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 198 

 Utilização Da Pesquisa De 
Opinião Como Recurso 
Metodológico No Processo 
De Ensino-Aprendizagem. 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 123 
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(Bolsa de Extensão) 

 Artesanato Cientifico E 
Tecnologico. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 120 

Divulgação Da Técnica Do 
Cultivo Hidropônico No 
Agreste Meridional De 
Pernambuco. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 187 

 Demonstração E 
Transferência De 
Tecnologia De Sistemas De 
Plantio De Soja Para 
Produção De Forragem E 
Grãos. (Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 159 

 Programa De Orientação 
Dos Consumidores Com 
Relação À Qualidade Do 
Pescado Fresco 
Comercializado Em Feiras 
Livre Da Cidade De 
Garanhuns – PE. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 198 

Professores Autores: 
Auxiliando Professores Na 
Construção De Conteúdos 

Digitais Educacionais. 
(Bolsa de Extensão) 

Implementar um curso de 
formação continuada para 
professores de matemática 
visando o uso do Ardora em 
sala de aula, possibilitando 
assim um ambiente de 
discussão para produção de 
materiais didáticos digitais 
onde os professores serão 
simultaneamente 
utilizadores e produtores. 

UAG 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 165 

Rodas De Debate E Núcleo 
De Agroecologia A 

Agricultura Familiar E 
Camponesa. (Bolsa de 

Extensão) 

Continuar as atividades do 
Núcleo de estudos e debates 
em Agroecologia e 
Agricultura Familiar e 
Camponesa na UAG/UFRPE;    
Dar continuidade a formação 
de uma incubadora de apoio 
à organização social e 
coletiva dos agricultores 
familiares;   

UAG 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 154 

 Contribuição Para A 
Adoção Do Manejo 
Integrado De Pragas Por 
Parte Dos Pequenos E 
Médios Produtores Do 
Agreste Meridional. (Bolsa 
de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 151 

 Implementação De 
Sistemas Agrossilvipastoris 
Em Pequenas Propiedades 
Rurais No Agreste 
Meridional De 
Pernambuco II. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 167 

 Informando E 
Conscientizando: 
Contribuição Da Unidade 
Acadêmica De Garanhuns 
Para A Preservação Da 
Saúde No Campo Pelo Uso 
Do Equipamento De 
Produção Individual (Epi) 
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 168 

 Horta Sustentável Em  UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 187 
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Escolas Municipais Do 
Agreste. (Bolsa de 
Extensão) 

 Promoção Em Saúde Na 
Ordenha Para Melhoria Da 
Qualidade Do Leite Bovino 
No Municipio De Bom 
Conselho. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 79 

Inserção Da Mulher Na 
Ciência Da Computaçao No 
Municipio De Garanhuns. 

(Bolsa de Extensão) 

Apresentar a informática, 
não apenas apresentar 
ferramentas de editoração 
de textos, planilhas..., mas 
principalmente, apresentar 
as diversas áreas da 
computação, lógica de 
programação, noções de 
hardware e de programação, 
para estudantes-mulheres, 
que cursam os segundos e 
terceiros anos do ensino 
médio, com a intenção de 
inserção da mulher no 
desenvolvimento da ciência 
e tecnologia, no município 
de Garanhuns  

UAG 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 98 

 Radar Literário UAG. 
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 165 

 Conscientização Sobre A 
Importância Do Bem Estar 
Animal E O Controle 
Populacional De Animais 
Domésticos Em 
Garanhuns-PE. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 156 

 Grupo De Recitação 
Poética Literânima. (Bolsa 
de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 163 

 Implantação De Hortas 
Agroecológicas Em Escolas 
Públicas Do Municipo De 
Garanhuns. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 174 

 Time Jr – Fomentando O 
Desenvolvimento De 
Tecnologia Da Informação 
E Comunicação No Agreste 
Meridional. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 187 

 Utilização De Sistemas 
Agroflorestais Como 
Alternativa De Renda Para 
Agricultores Do Agreste 
Meridional De 
Pernambuco II. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 196 

 Atividades Educativas Para 
Conscientizar As 
Populações De Sete Bairros 
De Garanhuns-PE. (Bolsa 
de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 1216 

 O Curso Escolar De 
Educação Ambiental Como 
Ferramenta De 
Conscientização 
Ambiental. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 165 

 Orientação De Produtores 
Rurais Para O Controle De 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 138 
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Carrapatos Dos Bovinos E 
Sobre Resistência Aos 
Carrapaticidas No 
Municipio De Lagoa Do 
Ouro – PE. (Bolsa de 
Extensão) 

 A Genética Do Cotidiano: 
Desvendando A Genética 
Com Atividades Lúdicas. 
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 143 

 Linux Educacional: 
Formação De Professores 
Para A Utilização Softwares 
Livres Na Educação.  
(Bolsa de Extensão) 

Implementar um mini-curso 
de formação continuada 
para professores do ensino 
fundamental da rede pública 
de ensino no município de 
Garanhuns para o uso das 
ferramentas cognitivas do 
Linux Educacional 

UAG 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 165 

Integração Digital 
Universidade-Territórios 

Da Cidadania Em 
Pernambuco. (Bolsa de 

Extensão) 

Estabelecer formas de 
comunicação e interação 
entre os atores dos 
Territórios Rurais do Agreste 
Meridional e do Sertão do 
Pajeú com a comunidade 
científica da UFRPE, através 
do site 
www.territoriosruraispe.com
.br. 

UAG 04.01.2013 04.01.2014 Comunicação 576 167 

 Capacitação De 
Produtores De Caetés – Pe 
Para O Manejo De 
Bezerros E Controle De 
Doenças Umbilicais. 
 (Bolsa de Extensão) 

Identificar nas propriedades 
os bezerros com processo 
inflamatório das estruturas 
umbilicais e analisar a 
resposta hematológica dos 
animais doentes, para assim 
traçar a estratégia de 
controle destas doenças por 
meio da conscientização dos 
produtores quanto à 
importância do manejo 
sanitário de bezerros. 

UAG 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 167 

 Cineclube UAG Na Rua. 
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 176 

 Comercialização De 
Orquídeas No 
Assentamento Do Sítio 
Muchila – Garanhuns – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 189 

 Elaboração De Material 
Didático Para Utilização 
Em Aulas Práticas De 
Ciências E No Treinamento 
De Professores E 
Monitores Das Escolas 
Públicas No Município De 
Garanhuns. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 179 

 Eficiência Reprodutiva Em 
Propiedades Leiteiras Da 
Microrregião De 
Garanhuns. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 169 

Fomentando O 
Cooperativismo E A 

Economia No Apoio À Rede 
Produtora De Feijão Do 

Agreste Meridional. 
 (Bolsa de Extensão) 

Fortalecer as organizações 
coletivas de Agricultores 
familiares , organizados em 
associação e ou cooperativas 
por meio do conhecimento 
das formas de organização e 
gestão do empreendimento 
coletivo       

UAG 04.01.2013 04.01.2014 Trabalho 576 189 
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 Confecção E Divulgação 
De Cartilha Sobre O 
Manejo Da Podridão 
Radicular Da Mandioca. 
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 189 

 Conscientização Da 
Qualidade Da Água Para 
Consumo Humano No 
Municipio De Capoeiras – 
PE. (Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 150 

 Olimpiadas De 
Matemática.  
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 198 

Integração Universidade- 
Agricultor Familiara-
Parceiros Iv: Divulgação De 
Tecnologias Sustentáveis 
Aos Produtores Sobre O 
Manejo Da Podridão 
Radicular Em Pernambuco. 
(Bolsa de Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 187 

Produção Artesanal De 
Queijo Coalho: 
Diagnóstico-Sanitárias E 
Capacitação Dos 
Produtores. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAG 04.01.2013 04.01.2014  576 190 

 Tecnologia De Aplicação 
De Agrotóxicos Com 
Ênfase Ao Uso Correto E 
Seguro Para O Pequeno 
Produtor. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 174 

Aproveitamento De 
Residuos De Tilápia Na 

Confecção De Peças 
Artesanais Com Ênfase Em 

Escamas e Pele. 
(Bolsa de Extensão) 

Traçar estratégias para 
aproveitar escamas e pele de 
peixe criando novos 
produtos evitando 
desperdícios, degradação e 
minimizando a poluição 
ambiental, contribuindo para 
o desenvolvimento local da 
comunidade pesqueira do 
Açude Saco I de Serra 
Talhada-PE 

UAST 04.01.2013 04.01.2014 Tecnólogia  576 197 

 Desenvolvimento De 
Ações Para Promoção Do 
Consumo De Pescado 
Entre Crianças Em Idade 
Escolar.  
(Bolsa de Extensão) 

Incentivar e avaliar o 
consumo de pescado de 
qualidade entre crianças de 
idade escolar do município 
de Serra Talhada-PE. 

UAST 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 
 

576 181 

 Capacitação Sobre 
Alimentação, Saúde E 
Higiene Nas Escolas 
Públicas Do Municipio de 
Serra Talhada - PE 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 172 

 Universidade Aberta A 
Terceira Idade Na Unidade 
Acadêmica de Serra 
Talhada.  
(Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 130 

 Cultivo De Vazante Para 
Agricultura Familiar no 
Semiárido.  
(Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 183 

Capacitação Em Higiene E 
Manipulação De Alimentos 
A Feirantes Do Município 

De Serra Talhada – PE. 

Fornecer noções básicas de 
higiene, manipulação, 
conservação, 
armazenamento e 

UAST 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 
 

576 174 
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(Bolsa de Extensão) comercialização a feirantes, 
visando melhorar a 
qualidade sanitária de 
alimentos, incluindo carnes, 
comercializados do 
município de Serra Talhada. 

 Fortalecimento Social, 
Econômico E Produtivo Da 
Comunidade Carnaúba Do 
Ajudante, Serra Talhada 
(PE). (Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 177 

 Mnicurso Preparatório 
Para Olimpiada De Física. 
(Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 186 

 Percepções Locais Sobre A 
Realidade Do Luxo No 
Assentamento Carnaúba 
Do Ajudante – Serra 
Talhada/PE . 
(Bolsa de Extensão) 

O presente projeto tem 
como objetivo geral 
construir um diagnóstico 
sobre as percepções 
ambientais dos assentados 
do assentamento  Carnaúba 
do Ajudante para elaboração 
de planos de manejo 
participativos envolvendo 
desde a conscientização 
ambiental até o tratamento, 
coleta seletiva e destinação 
adequada dos resíduos 
gerados no meio rural. 

UAST 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 

576 192 

 Acompanhamento E 
Implantação De Bosques 
De Árvores Nativas No 
Semiárido.  
(Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 179 

 Quintais Produtivos Como 
Instrumento De Garantia 
Da Segurança E Soberania 
Alimentar De Familias 
Agricultoras No Sertão Do 
Pajeú. (Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 156 

 Monitoramento De Oferta 
Hidrica Em Riachos 
Intermitentes Com 
Barragem Subterrânea Em 
Áreas De Agricultores 
Familiares. (Bolsa de 
Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 164 

 Educação Ambiental Para 
As Politicas Públicas Em 
Serra Talhada/PE.  
(Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 139 

Técnicas De Produção De 
Flores Tropicais Para 
Agricultura Familiar Em 
Triunfo – PE.  
(Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 158 

 Hortas Agroecológicas 
Como Ferramenta Na 
Educação Ambiental E 
Alimentar. 
 (Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 170 

 Gente, Floresta E Água: 
Explorando 
Potencialidades Educativas 
Em Áreas Protegidas Na 
Bacia Do Capibaribe.  
(Bolsa de Extensão) 

 UAST 04.01.2013 04.01.2014  576 718 

Aplicação Da Educação 
Ambiental Nas Escolas 
Públicas Para O Combate A 

Conscientizar a população 
sobre as formas de 
prevenção e combate a 

UAST 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 185 
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Leishmaniose No 
Municipio De Serra 
Talhada – PE.  
(Bolsa de Extensão) 

leishmaniose.    

Aplicação Da Educação 
Ambiental Nas Escolas 

Públicas Para O Combate A 
Dengue No Municipio De 

Serra Talhada – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

 

Conscientizar os estudantes 
do Ensino Médio e 
Fundamental II das escolas 
públicas da cidades de Serra 
Talhada, para a importância 
da participação da 
comunidade no controle do 
vetor da dengue. 

UAST 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 161 

Cultivo de Hortaliças Pelo 
Sistema De Produção 

Agroecológica Integrada 
Sustentável – Pais No 

Assentamento Herbert De 
Souza, Distrito de Bonança, 

Moreno – PE. (Bolsa de 
Extensão) 

   Capacitar e orientar os 
agricultores familiares do 
assentamento Herbert de 
Souza, do distrito de 
Bonança, município de 
Moreno – PE, na produção 
de hortaliças pelo sistema de 
Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável. 

DEPA 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 

576 172 

 Criação De Hortas 
Comunitárias Em Busca De 
Uma Alimentação De 
Qualidade.  
(Bolsa de Extensão) 

Capacitar alunos e 
professores através de 
oficinas e palestras para a 
instalação de hortas em 
escolas públicas, visando 
estimular o consumo de 
hortaliças em busca de uma 
alimentação de qualidade. 

DEPA 04.01.2013 04.01.2014 Educação 
 

576 183 

Exposição Das Técnicas De 
Cultivo Hidropônico Em 
Escolas De Ensino 
Fundamental E Médio Do 
Recife. (Bolsa de Extensão) 

Disseminar os princípios 
básicos e técnicas de cultivo 
hidropônico, para a 
comunidade de escola de 
ensino fundamental na rede 
municipal do Recife;  • 
Treinar alunos de ensino 
fundamental de maneira que 
possam montar a própria 
estrutura hidropônica na 
escola permitindo uma 
integração dos alunos com a 
prática dos ensinamentos de 
sala de aula sobre as 
técnicas de cultivo 
hidropônico;  • Mobilizar a 
comunidade na qual a escola 
está inserida para a coleta 
de materiais recicláveis, 
destinados a montagem da 
estrutura hidropônica, 
englobando conceitos tanto 
das técnicas de cultivo na 
ausência de solo como 
conceitos de reciclagem e 
preservação do meio 
ambiente;  • Integrar pais e 
alunos (comunidade), com 
as técnicas de hidroponia e 
com as atividades 
desenvolvidas na 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco;   • 
Conscientizar os alunos 
interessados em hidroponia, 
sobre a importância do 
consumo de hortaliças para 
a alimentação humana. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 192 

 Farmácia Viva Da Ufrpe. 
(Bolsa de Extensão) 

Implantar horto 
farmacobotânico padrão de 

DQUI 02.01.2013 02.01.2014 Saúde 576 180 
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plantas mais utilizadas e com 
comprovação na literatura 
na Área de Química Agrícola 
da UFRPE e em 
Assentamentos do MST no 
estado de Pernambuco.    
Participar da Feira de 
Exposição de Animas do 
Cordeiro, apresentando para 
a comunidade os dados 
obtidos durante o 
desenvolvimento do projeto;    
Publicar um boletim técnico 
para divulgar para a 
população informações 
sobre o cultivo e o uso 
correto de plantas 
medicinais.    Melhorar a 
saúde do público alvo com o 
uso correto de plantas 
medicinais. 

 Projeto De Extensão 
Universitária: Um Olhar 
Dos Estudantes Da 
Educação Básica Sobre O 
Meio Ambiente.  
(Bolsa de Extensão) 

  Conscientizar a população, 
percebendo os problemas 
associados ao ambiente, e 
que tenham o 
conhecimento, as atitudes, 
motivações, envolvimento e 
habilidades para trabalhar 
individual e coletivamente 
em busca de soluções para 
resolver os problemas atuais 
e prevenir os futuros. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 
 

576 154 

 Laboratório Itinerante De 
Quimica: Uma Proposta De 
Extensão Universitária. 
(Bolsa de Extensão) 

Auxiliar os professores e 
estudantes de escolas 
públicas de bairros 
periféricos da cidade do 
Recife no aprendizado da 
disciplina de Química, 
através de kits, que 
funcionam como 
Laboratórios Itinerantes, e 
aulas práticas a serem 
realizadas no campus da 
UFRPE. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 179 

 Percepção Ambiental e 
Oficinas de Educação 
Ambiental Para 
Comunidades Carentes de 
Recife – PE, Em Parceria 
Com o 13º BPM/PE.  
(Bolsa de Extensão) 

Buscar a melhoria da 
qualidade de vida de 
moradores de comunidades 
carentes de Recife/PE, 
através da realização de 
oficinas de Educação 
Ambiental em parceria com 
o Projeto “Resgatando 
Cidadania” da SDS/PE e o 
apoio do 13° BPM/PE. 

DCFL 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente  

576 213 

No Caminho Da Saúde. 
(Bolsa de Extensão) 

Proporcionar atividades 
físicas em diferentes 
modalidades, com 
abordagem recreativa, bem 
como palestras e estudos de 
cunho informativo para a 
comunidade adjacente, 
estando na faixa etária 
acima de 50 anos, visando à 
melhora da qualidade de 
vida, o bem estar físico, 
social e emocional dos 
indivíduos. Na elaboração do 
programa sempre que 
possível tentar buscar uma 

DEF 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 
 

576 198 
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visão holística do idoso com 
a melhoria da capacidade 
física, e ao mesmo tempo 
maximizar o contato social e 
redução dos problemas 
psicológicos e estímulos a 
suas funções cognitivas. 

 Gol Feminino. (Bolsa de 
Extensão) 

Contribuir na formação de 
jovens cidadãs buscando a 
inclusão social através de 
ações práticas, técnico, 
didáticas e pedagógicas 
voltadas ao equilíbrio dos 
processos de interação social 
cooperativa e competitiva de 
forma consciente e reflexiva. 
O esporte é um dos meios 
mais viáveis e eficazes para o 
desenvolvimento 
psicossocial das pessoas em 
questão. 

DEF 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 198 

Atletismo Para Todos. 
(Bolsa de Extensão) 

Ofertar a prática do 
atletismo na perspectiva, 
educacional, de lazer/saúde 
e de rendimento para a 
comunidade da UFRPE e 
entorno. 

DEF 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 105 

 Orientação de Atividades 
Fisicas Para Alunos e 
Servidores da Universidade 
Federal Rural De 
Pernambuco. (Bolsa de 
Extensão) 

Oportunizar o acesso ao 
conhecimento e prática de 
atividades físicas aos 
servidores, alunos da UFRPE 
. 

DEF 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 139 

 Natação para Todos. 
(Bolsa de Extensão) 

Ofertar a prática do natação 
na perspectiva, educacional, 
de lazer/saúde e de 
rendimento para a 
comunidade da UFRPE e 
entorno. 

DEF 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 163 

Escolinha de Voleibol/ 
Comunidade Escolar 

Circunvizinha à UFRPE/ 
Recife. (Bolsa de Extensão) 

Possibilitar aos acadêmicos e 
professores do Curso de 
Licenciatura em Educação 
Física, gerirem não apenas as 
práticas e os eventos 
esportivos, mas de 
implementarem as ações 
direcionadas à formação de 
“escolinhas esportivas”, 
inicialmente da modalidade 
voleibol, com caráter 
recreativo e pedagógico, 
direcionadas aos estudantes 
do ensino fundamental das 
escolas circunvizinhas à 
UFRPE – Dois Irmãos. 

DEF 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 142 

Joga Fácil. 
(Bolsa de Extensão) 

  - Promover o intercâmbio 
social, a autonomia e a 
solidariedade através do 
futsal;    - Promover o 
aprendizado em grupo, a 
cooperação e a parceria;    - 
Incentivar o futsal como 
alternativa às drogas e 
tempos ociosos, estimulando 
à vida saudável e prevenção 
de doenças; 

DEF 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 148 

 Trocando Ideias Em 
Extensão: Organização E 
Divulgação.  

Divulgar grandes temas 
sobre a extensão 
universitária e a extensão 

DEPAq 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 270 
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(Bolsa de Extensão) pesqueira, focando os 
recursos pesqueiros e o 
meio ambiente de forma 
ampla, destacando a atuação 
institucional da UFRPE ações 
extensionistas, além de 
nuclear, um grupo de 
extensão pesqueira no 
DEPAq que possa atuar de 
forma interdepartamental e 
interinstitucional. 

Sardinha é Manjuba ... E 
Manjuba é o que? Um 

Problema de Identidade 

Ampliar o conhecimento 
sobre a pesca artesanal 
realizada em Itapissuma, 
particularmente a das 
pescarias de pequenos 
peixes pelágicos classificados 
grosseiramente de 
“manjuba” ou “sardinha” e, 
repassar essa informação 
promovendo o auto-
conhecimento comunitário. 

DEPAq 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 86 

 Administração De Sessões 
Técnicas Sobre A 
Interpretação De Dados A 
Partir De Planilhas 
Eletrônicas Relativas Ao 
Crescimento E 
Alimentação Da Tilápia 
(Oreochromis Miloticus), 
Criada Em Tanque-Rede Na 
“Associação Jovens 
Criadores De Peixe”, 
Municipio De Jatobá – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

O presente projeto visa 
ministrar tais sessões 
técnicas, buscando 
aprofundar a compreensão 
dos associados sobre o 
assunto e aumentar o 
número dos agentes 
multiplicadores do 
conhecimento na 
comunidade.  Por outro lado, 
com a finalidade de 
aprimorar a metodologia de 
arraçoamento do referido 
peixe criado em tanque-rede 
na piscicultura da AJCP, 
Jatobá-PE, o presente 
projeto busca também 
apresentar e discutir com a 
comunidade os resultados 
mais recentes alcançados 
sobre o crescimento 
compensatório da tilápia, 
(linhagens Chitralada), tendo 
como referência os 
resultados já obtidos e 
divulgados em publicações 
técnico-científicas, além de 
observações realizadas em 
nosso laboratório adaptadas 
à criação da tilápia ora 
conduzida na AJCP. 

DEPAq 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 90 

 Ostreicultura Familiar 
Sustentável Na Barra De 
Catuama – PE. (Bolsa de 
Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 186 

 Educação Ambiental E 
Cidadania: Práticas Em 
Busca De Um Futuro 
Sustentável.  
(Bolsa de Extensão) 

Informar e educar crianças e, 
através delas, os antigos 
catadores e a Comunidade 
da Mirueira sobre a 
importância do cuidado com 
o meio ambiente, com a 
destinação correta dos 
resíduos, melhorando assim 
a qualidade de vida da 
população. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 

576 148 

Desenvolvendo a Gestão 
Participativa e Ações de 

a) Demonstrar o potencial da 
agricultura familiar, em 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 189 
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Uso Múltiplo De Recursos 
Hídricos No Semiárido De 

Pernambuco. 
(Bolsa de Extensão) 

bacias hidrográficas do 
Agreste de Pernambuco;   b) 
Disseminar os sistemas de 
captação in situ, para 
controle do escoamento e 
erosão.   c) Divulgar ações de 
manejo da irrigação em 
escala familiar.   d) 
Desenvolver ações 
participativas de apropriação 
tecnológica junto às 
comunidades rurais 
envolvidas  e) Promover 
atividades de Educação 
Ambiental na comunidade 
envolvida; 

Produção Residual de Coco 
Verde No Sítio Histórico e 
Nas Praias de Olinda para 
Fabricação de Brinquetes. 
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 190 

 Pontencial Energético Do 
Resíduo De Coco Verde 
Produzido Nas Praias Do 
Pina, Boa Viagem E 
Piedade. (Bolsa de 
Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 100 

 Ações Educativas Para 
Promoção Da Saúde 
Direcionada Aos 
Manipuladores De 
Alimentos Do Comércio 
Informal No Campus Da 
Ufrpe Em Recife- PE. (Bolsa 
de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 120 

 Sustenta Caatinga, 
Hidroponia Como Forma 
De Elevar A Segurança 
Alimentar no Semiárido. 
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 148 

 Organização 
Administrativa Da 
Produção Rural. 
 (Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 189 

 Qualidade De Água 
Potável Em Escolas 
Públicas Do Estado De 
Pernambuco.  
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 210 

Capacitação Em Brigada De 
Salão Para Serviços De 
Alimentação Como 
Ferramenta De Inclusão 
Social.  
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 134 

 Beneficiamento Integral 
Da Jaca, Caju E Banana 
Para A Fabricação De 
Produtos Alimenticios Na 
Comunidade Atendida Pela 
Circulo De Trabalhadores 
Cristãos De Limoeiro – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Promover oficinas de 
beneficiamento da Jaca, caju 
e banana, valorizando a 
inclusão social e geração de 
renda para a comunidade 
atendida pelo projeto.     

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Trabalho 576 179 

Curso de Auxiliar de 
Cozinha para o projeto 
Mulheres Mil. 
(Bolsa de Extensão) 

Promover curso de Auxiliar 
de Cozinha junto as 
participantes do Projeto 
Mulheres Mil do Instituto 
Federal de Pernambuco, na 
tentativa de promover 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Trabalho 576 150 
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geração de emprego e renda 
. 

Educação Ambiental: O 
Lixo Gerando 

Sustentabilidade 

Trabalhar com a população 
local, através de palestras e 
atividades, questões 
relacionadas  a educação 
ambiental, abordando o lixo 
com as diversas 
possibilidades de 
reaproveitamento e 
reciclagem,  além da difusão 
e aplicação dos conceitos de 
sustentabilidade social, 
econômica e ambiental.     

DTR 02.01.2013 02.01.2014 Meio 
ambiente 

576 145 

Educação Ambiental 
Através Do Ensino Da 

Topografia Na 
Comunidade São Braz, 

Recife – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Divulgar e despertar o 
interesse dos discentes do 
ensino médio da Escola 
Estadual Lions de 
Parnamirim, através da 
difusão de conteúdos 
voltados à Topografia, 
oportunizando a 
conscientização ambiental 
dos alunos. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 220 

 Educação Ambiental 
Através Do Ensino Da 
Pedologia Na Comunidade 
São Braz, Recife – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Divulgar e despertar o 
interesse dos discentes do 
ensino médio da Escola 
Estadual Lions de 
Parnamirim, através da 
difusão de conteúdos 
voltados à Pedologia, 
oportunizando a 
conscientização ambiental 
dos alunos.    

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 150 

Análise de Água Residual 
de Matadouro. (Bolsa de 

Extensão) 

Acompanhar o processo de 
tratamento dos efluentes, 
aplicando as inovações 
tecnológicas a utilizar;  - 
Realizar ensaios físico-
químicos, microbiológicos e 
de contaminantes químicos 
nas amostras da água  
residual dos matadouros;  - 
Esclarecer a população 
quanto ao uso da água no 
matadouro e 
beneficiamento do uso da 
água residual  pela 
comunidade, além dos 
resíduos veiculados pela 
água. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 130 

Ação Educacional Sobre 
Boas Práticas De 

Manipulação De Alimentos 
Em Creche Municipal De 

Educação Infantil No Bairro 
Do Ibura, Recife – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Promover ações educativas 
que visam à conscientização 
sobre a importância da 
manipulação adequada de 
acordo com a RDC nº 216 da 
ANVISA e a melhoria das 
condições higiênico-sanitária 
na creche municipal do 
Ibura. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 130 

Boas Práticas De 
Fabricação E Otimização 

Na Seleção Do Leite 
Utilizado Em Pequenos 
Laticíneos Situados Na 

Cidade De Pombos.  
(Bolsa de Extensão) 

Promover ação educativa 
que visa à conscientização 
sobre a importância da 
manipulação adequada de 
acordo com a RDC nº 
216/2004 da ANVISA, o 
emprego de métodos 
qualitativos na seleção da 
matéria- prima e a melhoria 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 
 

576 160 



34 

 

das condições higiênico-
sanitária nos pequenos 
laticínios situados na cidade 
de Pombos. 

Aproveitamento Integral 
De Alimentos Junto Ao 

Programa Mulheres Mil. 
(Bolsa de Extensão) 

Promover a realização de 
oficinas nas comunidades 
onde o Mulheres Mil se 
desenvolve para elaboração 
de preparações que 
proporcionem o 
aproveitamento integral de 
alimentos.  Desenvolver e 
aperfeiçoar o conhecimento 
técnico e básico para 
criações de preparações que 
enriqueçam a alimentação 
da comunidade e melhorem 
sua nutrição. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 179 

Desenvolvendo Gestão 
Integrada E Participativa 
De Recursos Hidricos Em 

Comunidade Rural Do 
Semiárido Pernambuco. 

(Bolsa de Extensão) 

Desenvolver ações de 
gestão, extensão e reuso 
agrícola de recursos hídricos 
em pequena comunidade 
rural do semiárido 
Pernambucano, com ênfase 
na produção de oleaginosas 
e culturas alimentícias, e 
proteção de nascentes e 
pequenos açudes, ampliando 
ações de já em 
desenvolvimento pela 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco.  

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 126 

Projeto de Extensão 
Mand´Água: Utilizando a 

Hidroponia como 
Ferramenta de 

Desenvolvimento dos 
Agricultores Familiares e 
Construção da Segurança 

Alimentar no Seminário do 
Sertão do Moxotó 

Pernambuco. 
(Bolsa de Extensão) 

Desenvolver técnicas 
adaptadas de hidroponia 
para a realidade dos 
agricultores familiares, 
reutilizando recursos 
presentes na região, 
buscando a conservação e 
redução dos recursos 
hídricos de forma 
sustentável. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 

576 249 

Capacitação De 
Profissional Do Setor 

Alimenticio E Cooperativas 
Produtoras De Alimentos 
Residentes Na Cidade De 

Triunfo – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Oferecer cursos de 
capacitação a população 
envolvidas em 
empreendimentos e 
cooperativas ligados ao setor 
de alimentação.   

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 210 

Irrigação De Baixo Custo 
Para Produção De 

Hortaliças. 
(Bolsa de Extensão) 

Promover a capacitação em 
agricultura irrigada no 
âmbito da produção de 
pequenas áreas cultivadas 
com hortaliças como forma 
de inclusão social e melhoria 
da qualidade alimentar da 
população. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 130 

Educação Nutricional E 
Gastronômica Para 

Alimentação Equilibrada 
De Crianças. 

(Bolsa de Extensão) 

Realizar o aconselhamento 
nutricional e gastronômico 
para elaboração de uma 
dieta saudável e saborosa 
durante as fases de 
desenvolvimento infatil.   

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 190 

Capacitação De Jovens Do 
Municipio De Tamandaré – 
PE nas Atividades de Sala 

em Restaurantes E 
Lanchonetes 

Colaborar para melhoria do 
padrão de vida da 
comunidade do município de 
Tamandaré-PE por meio de 
capacitação para garçom e 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 195 
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chefe de sala. 

Boas Práticas De 
Fabricação Para Produtos 

De Panificação E 
Confeitaria. 

(Bolsa de Extensão) 

Capacitar jovens e adultos 
em situação de 
vulnerabilidade socio-
econômica em boas práticas 
de fabricação para aplicação 
em ambientes de fabricação 
de produtos de panificação e 
confeitaria. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 134 

Gampe Solidário. 
(Bolsa de Extensão) 

Sensibilizar a comunidade 
acadêmica, bem como 
docentes e discentes, da 
rede pública e privada, e 
instituições e empresas 
parceiras, para a realidade 
presente na ruralidade do 
semiárido pernambucano, 
dos municípios de Manari, 
Inajá e Ibimirim -PE.      

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 440 

Produção De Kit Festa 
Como Alternativa Para 

Geração Derenda. 
(Bolsa de Extensão) 

Oferecer curso de 
capacitação para a produção 
dos kits festas tradicional e 
gourmet, apresentando 
como alternativa de trabalho 
e arrecadação de recursos 
financeiros as mulheres 
frequentadoras do espaço 
criança cidadã Dom Helder 
Câmara.     

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Trabalho 576 120 

Capacitação Em 
Panificação E Confeitaria 

Para Trabalhadoras 
Domésticas E Donas De 

Casa Da Comunidade Do 
Helder Câmara, Recife/PE 

(Bolsa de Extensão) 

Proporcionar uma 
capacitação em panificação 
e confeitaria, para 
trabalhadoras domésticas e 
donas de casa do espaço 
Dom Helder Câmara, 
Recife/PE, de forma a criar 
um caminho que possibilite 
geração de renda. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 150 

A Roça Do Saber. 
(Bolsa de Extensão) 

Implantar uma Escola Rural 
no Município de São 
Lourenço da Mata –PE, para 
viabilizar projetos de 
extensão e pesquisa, com a 
implantação de alternativas 
de agropecuária orgânica e 
difusão de tecnologias 
sociais produtivas, 
viabilizando a inclusão social, 
a pesquisa e geração de 
renda, formando 
profissionais especializados. 

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 185 

Valorização Do Patrimônio 
Gastronômico Na Região 

Do Sertão Do Pajeú 
(Triunfo – Pe) Através De 

Capacitação E Inovação Em 
Preparações Tipicas. 
(Bolsa de Extensão) 

Valorizar o patrimônio 
gastronômico da região do 
sertão do Pajeú (Triunfo, PE) 
através de capacitação e 
inovação em preparações 
típicas locais.    

DTR 04.01.2013 04.01.2014 Cultura 576 195 

 Educação Ambiental Para 
Uso Sustentável Dos 
Recursos Naturais Da Bacia 
Hidrográfica De Apipucos 
Nas Escolas Do Ensino 
Fundamental.  
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 170 

 Oficinas De Montagem De 
Secador Solar De Frutas De 
Garrafas Pet.  
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 160 
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Formação De Professores E 
Militantes Culturais De 

Esporte E Lazer. 
(Bolsa de Extensão) 

Desenvolver os mutirões e 
círculos populares onde 
todos possam participar e 
desenvolver atividades no 
campo da cultura corporal, 
com criatividade, 
responsabilidade, 
autodeterminação, 
preservando conteúdos e 
valores na perspectiva da 
emancipação humana e do 
esporte para todos. 

DEDU 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 175 

 Experiências De Transição 
Agroecológicas.  
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 145 

Práticas De Extensão No 
Assentamento Chico 

Mendes III São Lourenço. 
(Bolsa de Extensão) 

Contribuir para a autonomia 
dos assentados através do 
estimulo a organização, da 
produção, beneficiamento e 
da economia  da família dos 
assentados. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 220 

Produção Integrada No 
Processo De Transição 

Agroecológica: O Caso Do 
Policultivo De Camarão E 
Tilápia No Assentamento 

Chico Mendes III. 
(Bolsa de Extensão) 

Contribuir para o processo 
de Transição Agroecológica 
do ACM III.    Específicos:  - 
Integrar a produção vegetal 
à produção de pescado no 
Assentamento Chico Mendes 
III – ACM III;  - Montar uma 
Unidade de Experimentação 
Agroecológica – UEA para 
testar diferentes formas da 
produção de pescado;  - 
Capacitar as famílias do 
Assentamento através de 
metodologias participativas, 
em todos os processos de 
produção de pescado e 
comercialização;  - Contribuir 
para a Segurança e 
Soberania Alimentar e 
Nutricional – SSAN e para a 
geração de renda no ACM III.   

DEDU 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 125 

 Formando Sujeitos 
Ecológicos Na Perceria 
Universidade – Jardim 
Botânico Do Recife. 
 (Bolsa de Extensão) 

contribuir para a formação 
de sujeitos ecológicos no 
âmbito do Jardim Botânico 
do Recife. 

DEDU 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 135 

A História Do Remo Vai À 
Escola. (Bolsa de Extensão) 

Valorizar o material didático 
produzido em pesquisas que 
ressaltam a História da 
Educação Física e dos 
Esportes no Nordeste, 
atribuindo-lhes utilidade 
pedagógica dentro das aulas 
de Educação Física;  - 
Contribuir com a Educação 
Física Escolar das escola 

DEDU 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 120 

Circuitos Curtos De 
Comercialização: 

Aproximação, 
Intercâmbios E 

Cooperação. 
(Bolsa de Extensão) 

Planejar criações de novos 
canais curtos de 
comercialização;  - Realizar 
um acompanhamento 
técnico semanal das Feiras 
Agroecológicas Chico 
Mendes;  - Estreitar a 
relação dos produtores e 
consumidores das feiras 
Agroecológicas Chico 
Mendes. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 140 

A História Das Práticas Valorizar as aulas de DEDU 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 180 
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Corporais E Seu Espaço Na 
Escola. (Bolsa de Extensão) 

Educação Física, 
contribuindo com a 
implementação da Matriz 
Curricular que hoje rege esta 
disciplina no estado de 
Pernambuco, através da 
ênfase nas dimensões 
históricas de seus conteúdos 
(ginástica, dança, lutas, jogos 
e esporte); 

Formação De Professores: 
Ações Socioambientais No 

Contexto Escolar. 
(Bolsa de Extensão) 

Contribuir na formação 
continuada de professores 
do ensino fundamental da 
Rede Púbica Estadual e 
Municipal de Pernambuco, 
favorecendo ao 
planejamento e a execução 
de atividades interventivas 
no âmbito da Educação 
Ambiental no contexto 
escolar, estando essas 
atividades relacionadas às 
práticas educativas 
socioambientais, pautadas 
numa perspectiva crítico 
reflexiva.    

DEDU 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 190 

 O Sistema Sócioeducativo 
Que Queremos: A 
Perspectiva De Gênero Na 
Construção De Um 
Diagnóstico Participativo 
Com As Adolescentes 
Privadas De Liberdade. 
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 105 

Observatório Ano II: 
Tecendo Constelações. 

(Bolsa de Extensão) 

Construir e experienciar a 
metodologia de 
Constelações Comunitárias 
nos diferentes territórios da 
região Metropolitana de 
Recife. 

DCD 04.01.2013 04.01.2014 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

576 135 

Trabalhando A Formação 
De Hábitos Saudáveis Com 
Crianças De Creches E Pré-
Escolas Da Rede Municipal: 
Uma Forma De Contribuir 

Com A Efetivação Do 
Direito A Segurança 

Alimentar E Nutricional. 
(Bolsa de Extensão) 

 O projeto visa 
promover educação 
alimentar e nutricional por 
meio da formação de 
hábitos alimentares 
saudáveis de crianças 
atendidas em creches e pré-
escolas, tendo em vista 
contribuir com a melhoria 
dos níveis de saúde e a 
efetivação do direito a 
segurança alimentar e 
nutricional. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 325 

Capacitação E 
Desenvolvimento Pessoal E 
Social Para Os Serviços De 

Hotelaria E Outros 
Segmentos Do Setor De 

Turismo De Recife, Paulista 
E Camaragibe. 

(Bolsa de Extensão) 

Preparar trabalhadores (as) 
jovens e adultos da cidade 
de Recife, Paulista e 
Camaragibe - PE para o 
exercício de uma profissão 
no mercado de hotelaria e 
outros segmentos do setor 
de turismo, integrando as 
unidades de produção de 
refeições, restaurantes, 
bares, lanchonetes, 
pousadas, resorts, motéis, 
agencias de guias turísticos e 
de serviços de limpeza.        

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Trabalho 576 800 

Observatório Da Família 
Itinerante – Ano II. 

Aprofundar e ampliar o 
debate sobre a família; 

DCD 04.01.2013 04.01.2014 Direitos 
Humanos e 

576 320 
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(Bolsa de Extensão) propiciar a identificação e 
criação de uma rede sócio-
pedagógica através das 
rodas de diálogo e oficinas 
experimentais nos territórios 
comunitários envolvendo 
estudantes e comunidade 
escolar, pesquisadores/as, 
profissionais, lideranças 
comunitárias e religiosas, 
organizações 
governamentais e da 
sociedade civil, entre outros. 
Busca, ainda, a elaboração 
de conceitos, projetos, 
programas e práticas que 
contribuam na formulação e 
avaliação de políticas 
públicas voltadas para a 
superação das desigualdades 
sociais, ampliação de 
qualidades de vida e direitos 
humanos. 

Justiça 

Histórias Infantis: (Re) 
Construindo Os Papéis 

Sociais De Gênero. 
(Bolsa de Extensão) 

Desenvolver um trabalho de 
orientação lúdica sobre 
relações sociais de gênero 
com educadores/as, famílias 
e crianças de uma instituição 
de educação infantil do 
município de Recife /PE. 

DCD 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 180 

Orientação De Manejo 
Reprodutivo E Sanitário 

Ligado À Educação 
Ambiental Na Produção De 

Bovinos Em Tabira – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Orientar e prestar 
assistência técnica, ligadas 
de forma direta à 
preservação do meio 
ambiente, aos pequenos 
criadores de bovinos de 
Tabira – PE.   

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 196 

 Orientação Do Manejo 
Sanitário E Reprodutivo 
Aos Pequenos Criadores 
De Bovinos De Leite De 
Camocim De São Félix – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 187 

Orientação Sanitária, 
Ambiental E Reprodutiva 

Aos Produtores De 
Caprinos E Ovinos, Do 

Municipio De Lagoa Do 
Itaenga. 

(Bolsa de Extensão) 

Orientar os criadores de 
caprinos e ovinos das 
comunidades Marrecos, Cai-
Cai, Açude de Pedras e 
Arrombados, no Município 
de lagoa do Itaenga, para 
melhorar/incrementar o 
manejo reprodutivo e 
sanitário, tais como 
controlar monta e uso de 
reprodutores para melhorar 
o rebanho, direcionar o uso 
adequado dos dejetos dos 
animais evitando a 
degradação do meio 
ambiente. Com isso, obter 
uma maior produtividade e 
lucratividade, a fim de 
melhorar as perspectivas dos 
produtores envolvidos no 
projeto. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 195 
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Orientações Para O 
Descarte Responsável De 

Medicamentos De Uso 
Veterinário. 

(Bolsa de Extensão) 

  Conscientizar profissionais, 
estudantes e tutores de 
animais do Hospital 
Veterinário da UFRPE sobre 
o descarte responsável de 
medicamentos.    

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 195 

Ambulatório De Nutrição 
Clinica E Obesidade Em 

Cães E Gatos. 
(Bolsa de Extensão) 

Criação de um ambulatório 
de obseidade e Nutrição 
clínica na UFRPE para 
atendimento à comunidade.    
- obtenção de dados 
epidemiológicos sobre a 
obesidade canina e felina no 
estado de Pernambuco.    - 
Tratamento de cães e gatos 
com obesidade. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 180 

 Ações Sócioeducativas E 
Conscientização Da 
População Sobre A 
Importância Da Prevenção 
Das Viroses Nos Cães E 
Gatos. 
(Bolsa de Extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 180 

Criação De Ruminantes, 
Educação E Cidadania Na 

Zona Rural Da Região 
Metropolitana Do Recife. 

(Bolsa de Extensão) 

Capacitar os criadores de 
ruminantes (caprinos, ovinos 
e bovinos), dos municípios 
da região metropolitana de 
Recife, e os demais 
participantes( professores, 
alunos e técnicos), em 
técnicas de manejo sanitário, 
nutricional e reprodutivo, 
com ênfase na profilaxia das 
enfermidades encontradas 
na região. Utilizar-se-ão 
metodologias aplicadas a 
recursos áudios-visuais, 
palestras e práticas a campo, 
compatíveis com a ética 
profissional e os 
conhecimentos locais, para 
que todos os participantes 
possam ser incluídos como 
sujeitos do processo de 
construção do 
conhecimento. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 150 

 Ações Socieducativas Aos 
Usuários Do Hospital 
Veterinário Da Ufrpe 
Acerca De Métodos De 
Prevenção E 
Consequências Que 
Acometem Os Cães Em 
Casos De Tumor Venéreo 
Transmissível. 
(Bolsa de Extensão) 

Conscientizar os tutores 
usuários do Hospital 
Veterinário da UFRPE acerca 
do Tumor Venéreo 
Transmissível e seus riscos, 
proporcionando a saúde 
física, psicológica e 
emocional de todos, assim 
como um bem-estar animal 
de melhor qualidade. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 170 

Ação Cívico-Social (Aciso): 
Disponibilização Da 

Esterilização Química Com 
Testoblock@ Para O 

Controle Populacional De 
Cães E Gatos No Programa 
“Resgatando A Cidadania”. 

(Bolsa de Extensão) 

Disponibilizar uma técnica 
de esterilização química de 
machos caninos e felinos 
utilizando o gluconato de 
zinco (Testoblock®) na ação 
cívico-social (ACISO) 
“Resgatando a Cidadania” e, 
assim, contribuir para o 
controle populacional destas 
espécies nas comunidades 
assistidas por este programa. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 160 

Relação Homem-Animal: O 
Que Se Aprende Na Escola 

Orientar o público das 
escolas visitadas sobre o 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 140 
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É Para A Vida Toda. 
(Bolsa de Extensão) 

tema Relação Homem - 
Animal, tais como: guarda 
responsável, bem estar 
animal, direito dos animais, 
controle populacional e 
zoonoses. 

Disponibilização Da 
Esterilização Quimica Com 
Testoblock@ No Hospital 

Veterinário Da Ufrpe – 
Uma Alternativa Para O 

Controle Populacional De 
Cães E Gatos Na Cidade De 

Recife – PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Oferecer a técnica da 
esterilização química de 
machos caninos e felinos por 
meio da injeção 
intratesticular de gluconato 
de zinco (Testoblock®) no 
Hospital Veterinário da 
UFRPE e, assim, contribuir 
para o controle populacional 
destas espécies. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 130 

Educação Em Saúde Sobre 
Enteroparasitoses E 
Ectoparasitoses De 

Importância Zoonótica Em 
Comunidades De 

Municípios Da Região 
Metropolitana De Recife – 

PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Desenvolver um trabalho 
junto a comunidades de 
Municípios da Região 
Metropolitana de  Recife no 
sentido de trazer 
conhecimentos sobre as 
enteroparasitoses e 
ectoparasitoses de 
importância zoonótica em 
relação à sua causa, 
transmissão, sintomas, 
controle e tratamento a fim 
de propiciar avanços nas 
práticas implementadas 
pelas Instituições 
governamentais para o 
controle dessas endemias 
contribuindo para 
diminuição de suas 
incidências nas populações 
humana e animal. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 98 

 Influência Do Proprietário 
No Comportamento De 
Cães Atendidos No 
Hospital Veterinário Da 
Universidade Federal Rural 
De Pernambuco.  
(Bolsa de extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 135 

Mastectomia Parcial Ou 
Racial Como Tratamento 

De Neoplasia Mamária Em 
Cadelas E Gatas Atendidas 
No Hospital Veterinário. 

(Bolsa de extensão) 

Diagnosticar e tratar 
cirurgicamente animais das 
espécies caninas e felinas 
acometidos por neoplasias 
na cadeia mamária, 
buscando assim a melhora 
na qualidade de vida dos 
animais eliminando suas 
lesões focais e os fatores que 
causam insatisfação ao 
tutor.  

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 87 

 Procsistema Único De 
Saúde: Educação Popular 
Como Ferramentaesso 
Socioeducativo Dos 
Usuários Do Hospital 
Veterinário Da Ufrpe Sobre 
A Importância Da 
Castração Como Melhor 
Método Contraceptivo E 
Profilatico Contra Doenças 
Ocasionadas Pela 
Superpopulação De Cães E 
Gatos. 
(Bolsa de extensão) 

  04.01.2013 04.01.2014  576 120 
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 Sistema Único De Saúde: 
Educação Popular Como 
Ferramenta Na Prevenção 
E Controle Das Zoonoses 
Na Perspectiva Da 
Estratégia De Saúde Da 
Familia (Esf) No Corrego 
Da Fortuna (Distrito 
Sanitário III) Em Recife – 
PE. 
(Bolsa de extensão) 

Construir o diálogo entre os 
saberes populares e 
acadêmicos, com a 
comunidade sobre as 
principais zoonoses - riscos 
de contaminação, prevenção 
e controle.      

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 270 

Educação Continuada 
Familiar E Mapeamento Da 

Tuberculose Canina A 
Partir Da Sugestão 

Radiodiagnóstica De Cães 
Que Coabitam Com 

Pessoas Tuberculosas. 
(Bolsa de Extensão) 

Realizar o mapeamento 
familiar das pessoas que 
coabitam com animais que 
apresentem 
radiodiagnóstico sugestivo 
de tuberculose e promover 
esclarecimentos relativos a 
essa zoonose. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 180 

Popularização Dos 
Conhecimentos Cientificos 
Sobre O Caráter Zoonótico 
Da Tuberculose Animal Por 

Meio De Ações Sócio-
Educativas E Sanitárias. 

(Bolsa de Extensão) 

Promover a popularização 
dos conhecimentos 
científicos sobre tuberculose 
animal e o seu caráter 
zoonótico, por meio de 
ações de sócio-educativas e 
sanitárias direcionadas à 
comunidade acadêmica e à 
sociedade, servindo de 
alerta aos órgãos públicos da 
saúde. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 158 

 Orientação E Divulgação 
Do Uso Da Babosa aloe 
Vera) Junto A Comunidade 
Extra-Acadêmica – 
Hospital Veterinário E 
Corrego Da Fortuna, Dois 
Irmãos, Recife - PE 

Orientar e divulgar as 
propriedades curativas da 
Aloe vera, principalmente no 
que se refere à cicatrização 
de feridas para a 
comunidade extra 
acadêmica. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 90 

Avaliação Terapêutica Da 
Otite Externa Em Cães 
Atendidos No Hospital 

Veterinário Da 
Universidade Federal Rural 

De Pernambuco. 
(Bolsa de Extensão) 

Realizar limpeza otológica e 
aplicar terapêutica adequada 
para os casos de otite 
externa nos animais da 
espécie canina vindos ao 
Hospital Veterinário.   

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 70 

Aspectos Epidemiologicos 
Da Brucelose Em Equinos 

Criados Em Cidades Da 
Zona Da Mata 

Pernambucana. 
(Bolsa de Extensão) 

Promover ações de 
conscientização e 
popularização sobre 
brucelose equina e o seu 
caráter zoonótico 
direcionada principalmente 
para criadores de equinos da 
Zona da Mata 
Pernambucana. 

DMV 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 120 

Trocando Idéias: 
Defendendo Na Escola 

Pública A Educação Como 
Direito. 

(Bolsa de Extensão) 

Intervir diretamente no chão 
da escola pública, para o 
enfrentamento das questões 
aqui levantadas, pela 
valorização do protagonismo 
dos extensionistas 
universitários e pela 
promoção do pertencimento 
dos sujeitos com a escola 
pública. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

576 250 

Semearte 2013: Revelar 
Talentos E Semear Cutura 
Através Da Propagação Da 

Arte E Do Incentivo À 
Inclusão. 

(Bolsa de Extensão) 

Elaborar e executar 
atividades de cunho artístico 
e cultural voltadas ao 
público da Universidade 
Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), às 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Cultura 576 1200 
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comunidades circunvizinhas 
e à outros espaços propícios 
para a realização das 
mesmas, visando deste 
modo, minimizar a distância 
existente entre o 
conhecimento acadêmico e 
o meio social e viabilizar 
uma (trans)formação 
sociopolítica aos integrantes 
do referido projeto.     

Xadrez Universitário: 
Aproximando Esporte E 

Cultura Em Favor Da 
Educação. 

 
(Bolsa de Extensão) 

  Proporcionar a alunos de 
escolas vizinhas à 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco e aos 
estudantes de graduação da 
UFRPE, os benefícios da 
prática e estudo do xadrez, 
além de facilitar o 
treinamento aos estudantes 
da referida universidade a 
um nível de competição 
universitária, de forma 
propositiva quanto ao 
desempenho dos mesmos, 
contribuindo com a 
cidadania e a inclusão social. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 170 

 Uma Proposta Para 
Construção, Do 
Conhecimento, Da 
Sustentabilidade, Do 
Associativismo E Da Gestão 
Para Pequenos Produtores 
Rurais 

  04.01.2013 04.01.2014  576 180 

Implantação De Horta 
Intensiva E Educação 
Ambiental Para 
Revitalização Das Margens 
Do Rio Beberibe Na 
Comunidade Do 
Passarinho, Recife - Pe 

  04.01.2013 04.01.2014  576 120 

Projeto Rota Para O Futuro 
Igarassu – PE. 
 
(Bolsa de Extensão) 

? PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 

576 210 

Projeto Vida Para O 
Mangue – Igarasssu – PE. 

(Bolsa de Extensão) 

Promover a Sustentabilidade 
Ambiental no município de 
Igarassu através do 
beneficiamento de resíduos 
resultantes do extrativismo 
do marisco (Maricultura) e 
fomentar o desenvolvimento 
socioambiental e econômico 
local. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 
 

576 120 
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Hidroginástica Na 
Universidade: Atividades 
Aquáticas Para Promoção 

Da Saúde Coletiva 

Implementar atividades 
aquáticas, especificamente 
aulas de  hidroginástica, 
enquanto atividades de 
extensão universitária 
integrados à pesquisa e ao 
ensino a serem ministradas 
em forma de aulas e sessões 
de treino por acadêmicos do 
Curso de Licenciatura em 
Educação Física da 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco através da 
Pró-Reitoria de Atividades de 
Extensão (PRAE) da UFRPE.      

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 185 

Ações Sócio-Sanitárias 
Aplicadas À Produção 

Pecuária De 
Assentamentos De 

Reforma Agrária, Nos 
Municipios De Araçoiaba, 
Aliança E Igarassu – PE. 

(Bolsa de Extensão) 

Capacitar produtores rurais 
de três assentamentos de 
reforma agrária do INCRA, 
localizados nos Municípios 
de Araçoiaba, Aliança e 
Igarassu, no que se concerne 
às boas práticas de manejo 
higiênico e sanitário dos 
rebanhos. 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 290 

Caravana De Ciência: 
Enfrentando A Auto-
Exclusão Ao Ensino 

Superior. 
(Bolsa de Extensão) 

Desenvolver ações 
inovadoras no território 
social da escola pública que 
ampliem o encontro das 
escolas públicas e a UFRPE, e 
que promovam as várias 
formas de acesso ao ensino 
superior, contribuindo com a 
democratização desse nível 
de ensino.  
 

PRAE 04.01.2013 04.01.2014 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

576 320 

Posse Responsável De 
Animais Domésticos: Uma 
Proposta Para O Controle 
E/Ou Erradicação De 
Zoonoses 

  04.01.2013 04.01.2014  576 220 

Extensão Universitária 
Para Prevenção E/Ou 
Controle Da Erliquiose 

Canina Em Comunidade 
Circunvizinhas Da UFRPE. 

(Bolsa de Extensão) 

Oferecer orientações 
socioeducativas na 
comunidade de Sítio dos 
Pintos, visando a 
conscientização de 
proprietários dos animais 
atendidos, além de prestar 
assistência aos pacientes 
infectados além de divulgar 
a importância do controle 
dessa enfermidade no 
tocante à saúde pública e o 
bem-estar-animal. 

EEPAC 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 280 

Ações Sócio-Educativas E 
Ambientais Aplicadas À 

Produção Agropecuária E 
Agroindustrial Em 

Assentamento De Reforma 
Agrária. 

(Bolsa de Extensão) 

    Acolher os animais 
abandonados do Município 
do Carpina, na sede da Ong 
Lar da Beatriz, estimulando 
ações sócio-sanitárias que 
possibilitem a adoção e a 
melhoria da qualidade de 
vida dos mesmos, bem como 
incentivando a posse 

EEPAC 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 290 
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responsável, através de 
encontros com alunos do 
ensino fundamental e médio 
de escolas do referido 
município e população em 
geral de Carpina, 
contribuindo com a saúde 
pública local. 

 Aplicação E Divulgação De 
Tecnologias Inovadoras Na 
Exploração De Caprinos E 
Ovinos. 
(Bolsa de Extensão) 

Capacitar criadores de 
caprinos e ovinos em 
técnicas inivadoras  
aplicadas à exploração de 
pequenos ruminates;    

DZOO 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 80 

Capacitação E Suporte 
Técnico Apiculas Ao 

Municipio De Barreiros – 
PE, E Regiões 

Circunvizinhas. 
(Bolsa de Extensão) 

-orientar os produtores da 
região, através de cursos 
,palestras ,ensinando 
técnicas adequadas de 
manejo em apiários tendo 
em vista otimizar a produção 
dos produtos apícolas;     -
promover sustentabilidade 
ecológica ,através da 
manutenção da flora nativa 
por meio da poliniação e 
preservação do meio 
ambiente    -juntar teoria e 
prática através de visitas em 
apiários     -promover 
organização entre os 
produtores 

DZOO 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 
 

576 180 

 Difusão De Tecnologias Na 
Produção De Caprinos E 
Ovinos Na Região 
Metropolitana Do Recife 

  04.01.2013 04.01.2014  576 160 

 Ações De Capacitação 
Para Maximização Da 
Produção De Búfalos No 
Estado De Pernambuco 

  04.01.2013 04.01.2014  576 80 

 Avicultura Caipira: Uma 
Proposta Para Agricultura 
Familiar Sustentável 

  04.01.2013 04.01.2014  576 158 

Palma: Cartilhas Para 
Difusão De Inovações 

Tecnológicas Da Palma 
Forrageira Para Bovinos 

Leiteiros. 
(Bolsa de Extensão) 

Confeccionar e distribuir 
cartilhas para produtores 
rurais sobre a Palma 
Forrageira na alimentação 
de bovinos leiteiros. 

DZOO 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 

576 140 

Aprendendo E Ensinando 
Educação Ambiental 

Usando Tecnologia De 
Informação E 
Comunicação. 

(Bolsa de Extensão) 

O principal objetivo da 
pesquisa é investigar o 
potencial uso da web como 
ferramenta de ensino e 
aprendizado para a 
Educação Ambiental no Rio 
Capibaribe.    

DEINFO 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 170 

Produção De Material 
Didático Digital Para 
Educação Ambiental. 
(Bolsa de Extensão) 

Estimular a criação de um 
conjunto de materiais 
digitais que possam ser 
compartilhados entre as 
instituições de ensino para 
Educação Ambiental.      

DEINFO 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 185 

Gennet – Objetos De 
Aprendizagem. 

(Bolsa de Extensão) 

Desenvolver  processos para 
a promoção da 
compreensão, da adesão e 
da capacitação em aspectos 
voltados para a inclusão 
social de pacientes 
portadores de doenças 
genéticas com deficiência 
física, bem como do 

DEINFO 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 130 
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empoderamento da mulher, 
na qualidade de mãe. 

Edumobile: Educação Sem 
Fronteiras. 

(Bolsa de Extensão) 

  Apresentar os conceitos 
fundamentais de 
programação aos estudantes 
e professores de escolas 
participantes do projeto 
Ensino Médio Inovador, 
usando o App Inventor for 
Android, para 
desenvolvimento de 
aplicativos educacionais, 
visando uma melhor 
utilização dos recursos que 
serão distribuídos para essas 
escolas.   

DEINFO 04.01.2013 04.01.2014 Educação 
 

576 150 

 Estudos Socioeducativos 
Sobre A Incidência Das 
Zoonoses, Com Aplicações 
Estatisticas, Para Com 
Prevenção E 
Acompanhamento Com Os 
Turores Dos Seus Animais 

  04.01.2013 04.01.2014  576 127 

 Inclusão Social E 
Desenvolvimento Local 
Através Do Uso De 
Tecnologias De 
Comunicação 

Oportunizar a jovens 
moradores de  Limoeiro,na 
Zona da Mata de 
Pernambuco inclusive 
aqueles dos Sítios, usos de 
diferentes linguagens e 
tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), de modo 
a se habilitarem para atuar 
como multiplicadores locais 
de informações e 
conhecimentos que 
promovam o exercício e a 
garantia dos direitos de 
cidadania, bem como o 
protagonismo juvenil nas 
ações locais, estimulando a 
permanência criativa e 
produtiva do jovem nas suas 
comunidades de origem. 

DECISO 04.01.2013 04.01.2014 Comunicação 576 450 

Apoio Ao Protagonismo 
Juvenil Rural E Urbano De 

Pernambuco. 
(Bolsa de Extensão) 

Criar mecanismos que 
articulem ensino, pesquisa e 
extensão nas práticas 
acadêmicas da UFRPE, 
desenvolvendo entre os 
alunos e alunas da 
instituição o gosto e a 
capacidade para viabilizar tal 
articulação.     

DECISO 04.01.2013 04.01.2014 Cultura 576 275 

 As Ações De 
Concretização De Politicas 
Públicas Ambientais Pelo 
Conselho De 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável De Ibimirim - 
Codersi 

  04.01.2013 04.01.2014  576 190 

 A Mediação De Conflitos 
Socioambientais No 
Âmbito Das Demandas 
Discutidas Pelo Conselho 
De Desenvolvimento Rural 
Sustentável De Ibimirim - 
Codersi 

  04.01.2013 04.01.2014  576 189 

Coletivo De Juventude E 
Meio Ambiente: Uma 

Estratégia De Mobilização 

Contribuir para o 
engajamento social de 
jovens através do apoio a 

DECISO 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambinete 

576 190 
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De Jovens. 
(Bolsa de Extensão) 

articulação do Coletivo de 
Juventude e Meio Ambiente 
da Escola Técnica Estadual 
Luiz Dias Lins.   

 Apoio A Articulação Do 
Colegiado De 
Desenvolvimento Rural Da 
Zona Da Mata Sul De 
Pernambuco 

  04.01.2013 04.01.2014  576 190 

Donos Responsáveis: 
Incentivo Aos Usuários Do 

Hospital Veterinário Da 
Ufrpe. (Bolsa de Extensão) 

Sensibilizar os proprietários 
de animais usuários do 
Hospital Veterinário da 
UFRPE quanto aos pirincípios 
e às práticas da posse 
responsável.     

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 160 

Museu De Anatomia 
Comparada Da Ufrpe (Mac 

–Rural) 
(Bolsa de Extensão) 

  Divulgar a Ciência 
Anatômica através de 
programas de ação cultural 
na Mesorregião 
Metropolitana do Recife. 

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 320 

Caramujo E 
Esquistossomose: 
Conhecer Para Se 

Proteger. 
(Bolsa de Extensão) 

Colaborar para a 
compreensão do sistema 
endêmico em algumas áreas 
de Pernambuco abrangendo 
principalmente a população 
que frequenta o Hospital 
Veterinário da UFRPE e 
população de bairros 
adjacentes, considerando a 
possibilidade de fiscalização 
da endemia em áreas locais, 
indo por um conceito 
estrutural e histórico da 
origem do parasita. 

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 180 

Contaminação Ambiental 
Por Fezes De Animais 

Domésticos E 
Sinantrópicos: O Que Eu 
Tenho Haver Com Isso? 

(Bolsa de Extensão) 

Contribuir para um maior 
comprometimento da 
comunidade acadêmica da 
UFRPE e da população 
frequentadora de parques, 
praças e praias da Região 
Metropolitana do Recife no 
importante papel de agentes 
promotores de saúde 
pública e de difusores do 
conhecimento quanto às 
principais zoonoses 
transmitidas pelas fezes de 
cães, gatos e pombos. 

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 120 

Anatomia Humana Para 
Todos.  

(Bolsa de Extensão) 

Promover uma maior 
interação entre a 
Universidade e estudantes, 
professores e educadores 
com as partes do corpo 
humana. 

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 125 

 Epidemiologia Da 
Esquistossomose E 
Conhecimento Da 
Comunidade De Jardim 
Prazeres Localizado Em 
Torno Da Lagoa  Do Olho 
D´Água Em Jaboatão Dos 
Guararapes - Pe 

  04.01.2013 04.01.2014  576 145 

 Anatomia Aplicada À 
Educação Ambiental – Para 
Preservar É Preciso 
Conhecer As Tartarugas 
Agradecem 

  04.01.2013 04.01.2014  576 230 

É O Bicho, Anatomia 
Aplicada À Vigilância 

Adaptar a abordagem 
didática dos conteúdos da 

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 170 
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Sanitária E Ao Ambiente 
Escolar. 

(Bolsa de Extensão) 

Zoologia e Saúde Pública 
com atividades lúdicas 
práticas, com a utilização de 
peças anatômicas, e resultar 
na aproximação do alunato a 
temática teórica do 
conhecimento, além de aliar 
às questões socioambientais 
e incentivar o interesse do 
discente às aulas. 

 Construção Do Processo 
De Conhecimento E Da 
Busca Pela Prevenção Ao 
Câncer De Pênis E 
Endometriose Entre 
Participantes Da 
Associação De Moradores 
Do Córrego Da Fortuna, 
Sitio São Braz E Sitio Dos 
Pintos, Dois Irmãos/ 
Recife/ PE. 
(Bolsa de Extensão) 

Levar conhecimento sobre 
saúde pública entre 
participantes da associação 
de moradores do Córrego da 
Fortuna, Sítio São Braz e Sítio 
dos Pintos; Dois 
Irmãos/Recife. 

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 298 

Movimente-Se Com Saúde   04.01.2013 04.01.2014  576 230 

Técnicas Para O Uso Da 
Soja Em Preparações 

Culinárias: Incentivando 
Uma Alimentação 

Saudável E A Geração De 
Renda Em Comunidades 

Rurais. 
 

(Bolsa de Extensão) 

Estimular a utilização da soja 
por moradores da zona rural 
do município de Jurema/PE, 
por meio da realização de 
preparações culinárias, a fim 
de promover estratégias 
versáteis de consumo, bem 
como incentivar a geração 
de renda por meio da venda 
de produtos a base de soja.      

DMFA 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 
 

576 189 

 Plano De Gestão De 
Residuos Da Atividade 
Pesqueira Com Ênfase Em 
Escamas E Conchas II. 
 
(Bolsa de Extensão) 

Apresentar por meio de 
capacitações, novas técnicas 
de processamento de 
resíduos oriundos da 
atividade pesqueira, para a 
implantação da 
sustentabilidade social, 
econômica e ambiental das 
comunidades escolhidas. 

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 
 

576 178 

Ações Socioeducativas E 
Conscientização Da 

População Quanto À 
Importância Da Qualidade 
Do Leite Na Prevenção Da 
Tuberculose, Brucelose E 

Salmonelose. 
(Bolsa de Extensão) 

Conscientizar a população 
acerca de doenças causadas 
pelo consumo do leite “in 
natura”, orientando sobre o 
modo de prevenção, causas 
e sintomatologia das 
mesmas. 

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 
 

576 201 

 Educação Ambiental E 
Consciência Entomológica 
Em Escolas Do Campo E 
Comunidades Da Mata 
Norte E Sul Do Estado De 
Pernambuco 

  04.01.2013 04.01.2014  576 189 

 Integração De Escolas Da 
Rede Pública E Privada De 
Ensino Fundamental E 
Médio E Ufrpe Nas 
Atividades Das Feiras De 
Ciências No Laboratório De 
Entomologia 

  04.01.2013 04.01.2014  576 190 

 Hemoparasitoses Em Cães 
E Gatos: Conscientização 
Dos Propietários E 
Levantamento Da 
Ocorrência Em Animais 
Atendidos No Grande 

  Análise da ocorrência de 
hemoparasitoses em cães e 
gatos no ano de 2013 na 
região metropolitana do 
recife.   

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Saúde 576 195 
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Recife 

Sensibilização De 
Pescadores Da Apa Dos 

Corais Quanto A 
Conservação De 

Ecossistemas Aquáticos E 
Do Peixe-Boi Marinho. 

(Bolsa de Extensão) 

Envolver as comunidades 
nos processos de 
conservação dos prados de 
angiospermas marinho e de 
seu principal consumidor, o 
Peixe-Boi marinho, 
proporcionando um 
sentimento de 
pertencimento e valorização 
local, além da manutenção 
da qualidade do pescado.       

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 180 

Recicla Rural: Reciclagem E 
Compromisso Social. 
(Bolsa de Extensão) 

Capacitar profissionais que 
atuam no setor resíduos 
urbanos e  alunos, por meio 
do fortalecimento do 
programa de cooperação 
entre a Universidade 
Pública, Escolas Públicas e 
Comunidade carente 
assistida por ONG. 

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambiente 

576 120 

Educação Sexual Na Escola: 
Caminhos E Necessidades 
Para A Formação Cidadã. 

(Bolsa de Extensão) 

Identificar quais as principais 
dúvidas dos jovens sobre a 
sexualidade e conhecer seus 
saberes sobre este assunto, 
como forma de promover 
uma abordagem dialógica. 

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 165 

Difusão E Popularização Da 
Ciência E Tecnologia Em 
Escolas Do Recife, Com 

Ênfase Na Genética. 
(Bolsa de Extensão) 

Difundir e popularizar 
Ciência e Tecnologia (C&T) 
entre professores e 
estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, pela 
abordagem de temas 
relacionados à disciplina de 
Genética.     

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Tecnologia e 
Produção 
 

576 150 

 Plano De Gestão De 
Residuos Da Atividade 
Pesqueira Com Ênfase Em 
Couro De Peixe II 

  04.01.2013 04.01.2014  576 155 

Comciência Sem 
Fronteiras. 

(Bolsa de Extensão) 

Proporcionar aos alunos da 
Escola Rochael de Medeiros, 
inclusive educandos com 
necessidades educativas 
especiais, experiências e 
vivências em campo, 
ultrapassando as fronteiras 
da escola, através de 
excursões didático-
pedagógicas 
interdisciplinares a 
ecossistemas típicos de 
nossa região: Manguezal 
Preservado e impactado, 
Mata Atlântica e Semi-árido 
Nordestino. 

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
Ambinete 

576 140 

Comciência Para Educação 
Inclusiva: Alinhando 

Práticas Educativas Com 
Oportunidades De 

Trabalho.  
(Bolsa de Extensão) 

Empreender o 
desenvolvimento de ações 
de extensão universitária, 
que integrem alunos do 
Curso de Bacharelado em 
Ciências Biológicas da 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco e a 
sociedade, através de 
atividades de ciências e 
biologia em instituições 
públicas de ensino 
fundamental e médio da 
Região Metropolitana do 

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Educação 576 120 
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Recife, com repercussão no 
desenvolvimento da 
cidadania, inclusão social e 
geração de trabalho para 
jovens e adultos, 
notadamente para oaqueles 
que apresentam 
necessidades especiais.     

De Olho Na Água Do 
Capibaribe: “Estratégias 

Educativas De 
Monitoramento Da 
Qualidade Da Água. 
(Bolsa de Extensaão) 

Fortalecer as experiências 
escolares em ensino de 
ciências, através de 
metodologias educativas que 
enfatizem o envolvimento 
de professores e estudantes 
da educação básica com 
atividades de pesquisa 
experimentais e reflexivas. 

DBIO 04.01.2013 04.01.2014 Meio 
ambiente 
 

576 150 

Total       541168 

 

 

EVENTOS 

Explicação: Descrever os eventos organizados pela unidade administrativa com descrição do objetivo do evento, 

quantidade de participantes etc. 

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 

 

 

Nome do evento Natureza (*) Objetivo 
 

Público-Alvo Organização Quantidade de 
participantes 

      

Obs: (*) Ciclo de palestras, congresso, encontro, feira, jornada, curso, mini-curso, palestra, seminário, semana, simpósio, outro. 

Nome do evento Naturez
a 

Objetivo Depto Área 
temática 

CH Organizaçã
o 

Quantidade 
de 
participante
s 

 1ª Semana de 
Práticas em 
Zootecnia  

Semana Realizar oficinas de 
técnicas 
relacionadas à 
Zootecnia, bem 
como demonstrar a 
importância do 
conhecimento 
destas técnicas para 
o estudante de 
Zootecnia.     

DZOO Educação 20 5 210 

 IV Semana de 
Ciências Sociais 

Semana Contribuir para a 
formação dos 
discentes de 
Ciências Sociais;  • 
Promover 
atualização e 
intercâmbios dos 
discentes dos 
Cursos de Ciências 
Sociais de 
Pernambuco;  • 
Vivenciar trocas de 
saberes e novas 
formas de produção 
de conhecimento;  
• Estimular a 
produção técnico-

DECISO Educação 60 22 475 
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científico-cultural 
de docentes e 
discentes dos 
Cursos de Ciências 
Sociais de 
Pernambuco;  • 
Fomentar a 
pesquisa, o ensino e 
a extensão em 
linhas e temáticas 
das Ciências Sociais 
direcionadas para o 
contemporâneo e 
seus fenômenos;  • 
Estimular o 
fortalecimento de 
laços de amizade e 
solidariedade entre 
docentes e 
discentes através 
de momentos de 
confraternização e 
de atividades 
socioculturais.  • 
Oportunizar espaço 
e reconhecimento a 
grupos artísticos 
formados por 
estudantes, 
especialmente as 
bandas de música, 
através de uma 
apresentação de 
encerramento.   

1° Simpósio de 
Tecnologia 
Científica 

Simpósio Gerar discussões e 
debates capazes de 
criar ou aumentar o 
senso crítico em 
relação ao 
desenvolvimento 
científico 
tecnológico em 
respeito aos seres 
vivos e ao meio 
ambiente, 
expandindo o 
conhecimento 
sobre a real 
importância da 
ciência e tecnologia 
para os dias atuais.   

PRAE Tecnologia e 
Produção 

30 11 400 

Alimentação 
Saudável para 
Universitários – 
Substituindo 
Alimentos e 
Vivendo com mais 
Saúde 

 Geral  Promover 
evento de 
conscientização e 
orientação 
nutricional para 
jovens 
universitários 
frequentadores da 
UFRPE.    

DTR Educação 4 1 41 

Ciclo de Palestras 
Sobre Gestão de 
Negócios, 
Empreendedorismo
, Gestão Pública e 
Desenvolvimento 
Local -  Módulo: 
Município De São 
José do Belmonte-

Palestras Promover a 
apresentação de 
palestras aos 
empresários, 
gestores e agentes 
públicos  do 
Município de São 
José do Belmonte-
PE, nas áreas de 

UAST/AD
M 

Educação 32 10 91 
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PE Gestão de 
Negócios, 
Empreendedorismo
, Gestão Pública e 
Desenvolvimento 
Local.     

Ciclo de Palestras 
Sobre Gestão De 
Negócios, 
Empreendedorismo
, Gestão Pública e 
Desenvolvimento 
Local -  Módulo: 
Município de Serra 
Talhada-PE 

Palestras Promover a 
apresentação de 
palestras aos 
empresários, 
gestores e agentes 
públicos  do 
Município de Serra 
Talhada-PE, nas 
áreas de Gestão de 
Negócios, 
Empreendedorismo
, Gestão Pública e 
Desenvolvimento 
Local.       

UAST/AD
M 

Educação 32 11 91 

Ciclo de Palestras 
Sobre Gestão 
Pública, 
Empreendedorismo 
e Desenvolvimento 
Local  Módulo: 
Município de 
Triunfo-PE  

Palestras Apresentar aos 
empresários do 
Município de 
Triunfo-PE, 
palestras nas áreas 
de Gestão Pública, 
Empreendedorismo 
e Desenvolvimento 
Local.     

UAST/AD
M 

Tecnologia e 
Produção 

32 5 42 

Coletânea de 
Pintura sobre Tela 

 Difundir a arte local 
por meio de 
pinturas e telas, 
com temáticas 
variadas  

CAC Cultura 10 4 340 

Coletânea de 
Pintura sobre Tela 

 Difundir a arte local 
por meio de 
pinturas e telas, 
com temáticas 
variadas.   

CAC Cultura 24 4 675 

Competição de 
Plano de Negócio 

 Estimular a cultura 
do 
empreendedorismo 
e inovação nos 
alunos;  Fomentar a 
cultura de 
planejamento 
empresarial;  
Capacitar os alunos 
detentores do 
melhor plano para a 
carreira 
empreendedora;   

DADM Trabalho 48 3 77 

Curso sobre 
Produção de 
Silagem 

 Oportunizar o 
aperfeiçoamento de 
estudantes e 
interessados ao 
tema.   

DZOO Tecnologia e 
Produção 

4 13 55 

Educação 
Ambiental Na 
Formação Inicial de 
Professores: 
Olhares para o 
Currículo 

 Promover diálogos 
entre os atores das 
licenciaturas da 
UFRPE (UAST, UAG 
e Recife), como 
coordenadores de 
cursos, integrantes 
dos CCD e NDE, 
professores e 
acadêmicos, sobre a 

PRAE Meio 
ambiente 

30 3 140 
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inserção da 
educação ambiental 
(EA) na formação 
inicial de 
professores, 
conforme as 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para a 
Educação 
Ambiental (CNE/CP 
nº 2, de 
15/06/2012).     

Encontro de 
Agricultores de 
Macaparana 

 Promover a 
disseminação de 
conhecimentos 
específicos para se 
atender 
necessidades de 
apoio técnico aos 
agricultores 
familiares do 
município de 
Macaparana/PE. 

CIC Trabalho 60 5 69 

Exposição da artista 
plástica mirim 
Maria Luiza 
Saldanha Gazzaneo 
Teixeira  

 Expor os trabalhos 
da artista mirim 
Maria Luiza 
Saldanha Gazzaneo 
Teixeira, por meio 
de suas telas.     

CAC Cultura 27 4 90 

Exposição 
Itinerante de 
Fotografia – “Coro 
Universitário 
“Ontem e Hoje”: 
100 anos da UFRPE 
e 43 anos do Coral 
Canto Repentino 

 Propagar a história, 
música e arte do 
Coral Universitário 
da UFRPE em 
comemoração aos 
seus 43 anos de 
fundação.     

CAC Cultura 32 6 1625 

Exposição 
Itinerante do Artista 
Plástico: Jonas Vitor 
de Oliveira Silva 

 Despertar a 
revelação de novos 
talentos e artistas, 
por meio da 
divulgação de seus 
quadros. 

CAC Cultura 83 4 385 

Exposição: A Arca 
de Evoé: máscaras 
carnavalescas - 1ª 
Mostra  

  Disseminar a 
cultura das 
máscaras 
carnavalescas de 
Pernambuco.          

CAC Educação 80 4 145 

Exposição: A Arca 
de Evoé: máscaras 
carnavalescas - 2ª 
Mostra 

  Disseminar a 
cultura das 
máscaras 
carnavalescas de 
Pernambuco.              
- Evitar que a 
técnica de 
produção de 
máscaras artesanais 
seja esquecida.   

CAC Cultura 72 4 300 

Exposição: A Via 
Sacra em Revistas 

 Investigar de que 
forma a Semana 
Santa é retratada 
em revistas de 
veiculação nacional.     

CAC Cultura 16 4 185 

Exposição: Leituras 
em Folia 

 Investigar de que 
modo o Carnaval é 
retratado em 
revistas, periódicos 
e livros.     

CAC Cultura 24 4 330 
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Feira de Artesanato 
- 1ª Mostra 

 Buscar valorizar o 
trabalho artesanal 
local e regional, 
fazendo do 
artesanato uma 
fonte de renda para 
os expositores.     

CAC Cultura 16 4 310 

Feira de Artesanato 
- 2ª Mostra 

 Buscar valorizar o 
trabalho artesanal 
local e regional, 
fazendo do 
artesanato uma 
fonte de renda para 
os expositores.         

CAC Cultura 40 4 310 

Feira de Artesanato 
- 3ª Mostra 

  Buscar valorizar o 
trabalho artesanal 
local e regional, 
fazendo do 
artesanato uma 
fonte de renda para 
os expositores.        
artesanato.   

CAC Cultura 16 4 310 

Guiné-Bissau: 40 
Anos na busca pela 
paze estabilidade 
social 

 Comemor o Dia da 
Independencia da 
Guine Bissau, e 
partilhar os nossos 
Conhecimentos, 
Sentimentos de 
Orgulho e Cidadania 
Juntos com outras 
Comunidades Local. 

CGCG Cultura 16 3 5 

I BioCiclo da UFRPE       • Prover cursos 
de curta duração 
nos quais sejam 
abordados e 
discutidos assuntos 
essenciais, 
multidisciplinares e 
de grande interesse 
por parte de alunos 
de graduação, 
oferecendo melhor 
preparação, além 
de contribuir para a 
qualificação dos 
alunos de 
graduação da 
UFRPE e de outras 
instituições de 
ensino;    • 
Promover 
intercâmbio de 
conhecimento 
entre estudantes e 
profissionais de 
diferentes áreas de 
atuação dentro da 
UFRPE, estimulando 
a 
interdisciplinaridad
e e relação de 
várias áreas do 
conhecimento com 
as linhas de 
pesquisas 
existentes na UFRPE 
e em outras 
instituições de 
ensino do estado de 

DBIO Educação 8 19 225 
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Pernambuco;     • 
Fomentar 
oportunidade para 
divulgação de 
pesquisas e linhas 
de atuação em 
pleno 
desenvolvimento 
por docentes e 
estudantes de pós-
graduação, por 
meio da 
apresentação dos 
cursos a serem 
oferecidos;    • 
Promover 
oportunidade de 
treinamento na 
organização e 
gestão de eventos 
por parte dos 
alunos do 7° 
período do curso de 
Bacharelado em 
Ciências Biológicas, 
estimulando o 
trabalho em equipe 
e o conhecimento 
de outras áreas de 
atuação 
representada nos 
diferentes cursos.    

I Circuito de 
Natação 
Comunitária  

 Implementar a 
construção de 
programas nos 
esportes efetivos da 
UFRPE nas 
atividades 
esportivas e de 
lazer, propiciando a 
comunidade na 
melhoria da saúde, 
do corpo e da 
mente, no 
relacionamento 
social,sobretudo na 
perspectiva de 
oportunizar o 
acesso a estas 
atividades 
contribuindo para a 
formação de 
cidadãos aptos a 
atuar e decidir a sua 
realidade sócio-
cultural, assim 
como indicar as 
capacidades a 
serem 
desenvolvidas, 
principalmente de 
ordem cognitiva, 
afetiva, ética, 
estética , realização 
interpessoal e 
inclusão social.   

DEF Educação 13
5 

2 315 

I Encontro de 
Ciência e 
Tecnologia de 

 Proporcionar uma 
maior integração 
entre alunos, 

ADM Tecnologia e 
Produção 

72
0 

8 192 
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Alimentos professores, 
pesquisadores e 
profissionais da 
área de Engenharia 
de Alimentos, por 
meio de palestras, 
mini-cursos, 
debates e exposição 
de trabalhos 
científicos, 
divulgando e 
disseminando o 
conhecimento na 
área.   

I Festival de Cultura 
Corporal de 
Pernambuco/UFRPE 

 Promover um 
momento de 
socialização do 
conhecimento 
construído e 
reconstruído dentro 
das escolas no que 
concerne a Cultura 
Corporal;    
Fomentar a 
articulação entre 
ensino, pesquisa e 
extensão;    
Promover um elo 
entre escola-
universidade-
comunidade;    
Contribuir no 
processo de 
formação inicial e 
continuada de 
professores da 
educação básica. 

DEDU Cultura 30 25 259 

I Jornada de 
Especialidades em 
Medicina 
Veterinária (JEMEV) 

 Realizar palestras e 
minicursos, com 
conteúdo teórico e 
prático, visando à 
atualização de 
conhecimento em 
algumas áreas 
voltadas a Medicina 
Veterinária e ao 
desenvolvimento 
agrário, 
promovendo a 
integração e a 
aproximação entre 
diversas áreas de 
conhecimento do 
curso e de outros 
cursos, como a 
Zootecnia.           

ADM Saúde 8 10 242 

I Mostra de 
Metodologia do 
Ensino da Língua 
Yaathe 

 Divulgar as práticas 
do ensino da língua 
Yaathe por 
professores Fulni-ô 
e apresentar um 
pouco da cultura 
Fulni-ô. 

PRAE Educação 72 4 140 

I Semana de Língua 
Inglesa 

 Uma vez 
considerada a 
perene importância 
e necessidade de 
maior 
aperfeiçoamento, 

ADM Educação 20 5 100 
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desenvolvimento e 
aprofundamento 
concernentes a 
diferentes aspectos 
da língua inglesa 
por parte dos 
discentes, 
considerando 
variados tópicos e 
áreas englobadas 
por tal disciplina, 
idealizou-se essa I 
Semana de Língua 
Inglesa, objetivando 
proporcionar maior 
auxílio, suporte e 
qualificação aos 
variados estudantes 
do curso de Letras 
da UFRPE/UAG. 
Oferecer-se-ão, 
assim, 
oportunidades 
estruturais, 
comunicativas, 
discursivas, 
didáticas, literárias 
e históricas, em 
seus variados níveis 
de 
aprofundamento: 
básico, 
intermediário e 
avançado, a fim de 
melhor preparar 
e/ou até buscar 
equilibrar os 
conhecimentos de 
um público tão 
heterogêneo, 
visando, assim, 
alcançar uma maior 
compreensão de 
variados aspectos, 
já supracitados, da 
língua inglesa; 
desenvolver maior 
conhecimento 
sobre e na língua 
em foco, bem como 
maior segurança, 
por parte dos 
graduandos, 
quando no ensino 
dessa língua 
estrangeira e de 
literatura 
americana, e maior 
domínio de suas 
variadas camadas 
de complexidade. 

I SEMINÁRIO DOS 
ESTUDANTES DE 
PÓS-GRADUAÇÃO 
DA UFRPE 

 Possibilitar um 
espaço de 
aproximação entre 
os discentes dos 
Programas de Pós-
Graduação da 
UFRPE e de troca de 
informações com as 

DEDU Educação 20 5 120 
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instituições de 
pesquisa.       

I Seminário 
Nacional de  
Educação em 
Agroecologia 

  DEDU Educação 8 6 200 

I Simpósio de 
Administração da 
UFRPE/UAST: a 
sustentabilidade no 
cerne da gestão 
empresarial 

 Dotar os 
participantes do 
evento da 
compreensão 
acerca do papel do 
gestor na promoção 
da sustentabilidade 
no contexto 
empresarial e na 
sociedade.   

UAST/AD
M 

Meio 
ambiente 

24 27 500 

I Simpósio de 
Agroenergia: 
'Inovações 
Tecnológicas no 
Uso, Geração e 
Cogeração de 
Energia' 

 Proporcionar um 
ambiente de 
aprendizagem e 
integração, que 
oferecerá aos 
alunos informações 
enriquecedoras 
para seu currículo, 
experiência 
acadêmica e 
profissional, ao 
mesmo tempo em 
que visa aproximar 
os agentes 
envolvidos na 
atividade, em que 
poderão 
compartilhar suas 
experiências a fim 
de ampliar a visão 
dos graduandos a 
respeito do seu 
curso e das diversas 
possibilidades de 
atuação no 
mercado de 
trabalho. 

DTR Tecnologia e 
Produção 

20 15 130 

I Simpósio de 
Imaginologia 
Veterinária em 
Animais Domésticos 
e Silvestres-UFRPE 

 Atualizar os 
discentes e 
profissionais de 
Medicina 
Veterinária sobre os 
novos métodos de 
diagnóstico por 
imagem em 
Medicina 
Veterinária.  - 
Orientar quanto a 
utilização e 
solicitação desses 
métodos.     

DMV Saúde 30 5 50 

I Simpósio Regional 
de Melhoramento 
Genético de Plantas 

 Promover a difusão 
de conhecimento 
para alunos e 
profissionais 
envolvidos com 
melhoramento 
genético de plantas.  

DEPA Tecnologia e 
Produção 

6 25 300 

II Fórum das 
Comissões Próprias 
de Avaliação - CPA 
das Instituições de 
Ensino Superior de 

Fórum Promover o diálogo 
institucional com a 
autoavaliação e 
qualificar os 
membros das CPAs 

CEC Educação 12 3 484 



58 

 

Pernambuco e na construção de 
conhecimentos que 
os habilitem a 
implementar o 
Projeto de 
Avaliação 
Institucional – ciclo 
2013-2014. 

II Seminário de 
Sistemas 
Agroflorestais: 
Discutindo uma 
Nova Proposta de 
Produção  

Seminário Realizar o II 
Seminário 
envolvendo a 
temática dos 
Sistemas 
Agroflorestais, para 
agricultores 
familiares e 
camponeses, 
universitários das 
áreas de ciências 
agrária, técnicos 
entidades 
governamentais e 
não  
governamentais, 
para trazer a 
público a discussão 
a cerca da utilização 
dos sistemas 
agroflorestais na 
região do agreste 
meridional. 

ADM Tecnologia e 
Produção 

16 15 144 

II Seminário Técnico 
Multiprofissional de 
Ações Unificadas 
para o Controle  das 
Tuberculoses 
Humana e Animal 

 Promover uma 
ampla mobilização 
da comunidade 
acadêmica, em 
especial os 
estudantes dos 
Cursos de 
Graduação das 
Ciências da Saúde e 
Medicina 
Veterinária, por 
meio de ações de 
extensão, 
articuladas com o 
ensino e a pesquisa. 

DMV Saúde 12 9 100 

III Semana 
Academica de 
Pedagogia e I Feira 
de Conhecimentos 
_UFRPE 

 Possibilitar um 
espaço de diálogo 
frente à atuação do 
pedagogo (a) na 
sociedade, 
fortalecendo a 
identidade 
profissional em 
meio às mudanças 
que vem ocorrendo 
nos contextos 
sócio-histórico, 
político, econômico 
e educativo.    

DEDU Educação 10 5 112 

III Seminário 
NEPPAS: Caminhos 
e olhares da 
agroecologia nos 
Sertões de 
Pernambuco 

 Construir um 
espaço de discussão 
e troca de saberes 
entre universidade, 
movimentos sociais, 
organizações não-
governamentais e 
governamentais, 
sobre a 

ADM Meio 
ambiente 

24 27 450 
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agroecologia como 
campo de 
construção de 
conhecimento, 
interligando-o a 
outras experiências 
que vêem sendo 
desenvolvidas na 
construção de um 
modelo contra-
hegemônico de 
sociedade, de 
produção e de 
relação com a 
natureza.   Assim, 
busca-se fazer a 
relação entre 
agroecologia e o 
modelo de 
desenvolvimento 
rural atual, a 
economia solidária, 
experiências de 
transição 
agroecológicas que 
envolvam mulheres 
e jovens e 
reconhecimento 
destas como um 
“sujeitos de 
direito”, práticas de 
uso e preservação 
da natureza, dando 
enfoque especial ao 
Bioma Caatinga, 
feiras 
agroecológicas, 
ações com grupos 
de mulheres e 
ações com grupos 
de jovens. Outra 
questão é discutir o 
acesso a políticas 
públicas por 
agricultores 
familiares 
camponeses, limites 
e potencialidades 
para o 
fortalecimento da 
agroecologia, tais 
como o Programa 
de Aquisição de 
Alimentos-PAA e 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar- PNAE. 

III Simpósio 
Pernambucano de 
Biologia Aplicada 

 Promover um 
evento de 
abrangência 
estadual para 
divulgação e 
disseminação de 
pesquisas, debates 
científicos e um 
momento de 
integração entre as 
áreas de interesse, 
sendo possível 

DBIO Direitos 
Humanos e 
Justiça 

25 14 110 
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trocar experiências 
e informações 
sobre  tema 
proposto.  

IV Encontro 
Pernambucano dos 
Estudantes de 
Educação Física 

 Promover um 
espaço de reflexão 
e discussão sobre 
formação em 
Educação Física 
(licenciatura e 
bacharelado), em 
especial, no Estado 
de Pernambuco, no 
cenário dos 
megaeventos 
através de 
professores 
especialistas na 
área de formação 
profissional e de 
prática pedagógica, 
observando as 
implicações 
político-ideológico 
das correntes 
pedagógicas da 
educação física. 

DEF Educação 11
0 

31 225 

IV Semana de Letras Semana Realizar um 
encontro amplo 
com a comunidade 
acadêmica do curso 
de Letras, 
proporcionando aos 
alunos uma maior 
interação com a 
área de atuação. 
Permitir a 
apresentação das 
pesquisas 
desenvolvidas pelo 
corpo docente e 
discente da 
Universidade 
Federal Rural de 
Pernambuco, assim 
como de outras 
Instituições. Este 
evento também 
busca promover e 
contribuir para o 
desenvolvimento de 
pesquisas a partir 
de reflexões sobre 
as áreas de estudos 
envolvidas, por 
meio de oficinas, 
palestras, mesas-
redondas e 
apresentações 
culturais. O 
principal foco de 
discussão encontra-
se em questões 
referentes às 
disciplinas do curso 
de Letras, visando 
oferecer 
possibilidades de 
ensino e 

DEDU Educação 40 19 399 
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aprendizagem, a 
partir de propostas 
baseadas nos 
conteúdos 
contemplados na 
graduação. 

Jornada da Arte: 
Seu ensino e sua 
história na 
Pedagogia 

Jornada Proporcionar aos 
estudantes de 
Pedagogia contato 
mais direto com 
arte/educadores 
que atuam na 
formação inicial de 
pedagogos e na 
formação 
continuada;  
Conhecer 
experiencias 
exitosas no campo 
da Arte/educação 
em  escolas publicas 
do Estado de 
Pernambuco. 

ADM Educação 8 2 130 

Metodologia 
Tecnológicas para o 
Ensino de Libras 

 Apresentar oficinas 
de relacionamento 
de pessoas, 
envolvendo surdos 
e a sua cultura, bem 
como o uso da 
tecnologia das 
redes sociais para 
determinar um 
objetivo moderno 
de didática para 
uma melhor 
integração, social e 
tecnológica.       

CAC Comunicaçã
o 

8 4 35 

Mulheres 
Conectadas na Arte 
e na Agricultura  

 Oferecer à 
comunidade local, 
apoio técnico na 
facilitação de um 
aprendizado, como 
forma de geração 
de novos tipos de 
renda.      

CAC Meio 
ambiente 

48 4 254 

Seminário Educação 
e Sustentabilidade:  
Políticas 
Educacionais em 
Debate 

Seminário  Contribuir para o 
debate sobre o 
campo das políticas 
educacionais e seus 
rebatimentos sobre 
as práticas 
educativas, 
relacionadas ao 
desenvolvimento 
rural sustentável, à 
diversidade cultural 
e formação de 
identidades, bem 
como aos processos 
de ensino-
aprendizagem e 
formação de 
professores.  

DEDU Educação 20 9 300 

Seminário em 
comemoração ao 
dia nacional da 
Conservação do 
Solo e aos 40 anos 
da Embrapa 

Seminário  Proporcionar 
informações aos 
estudantes, 
profissionais e 
demais 
interessados sobre 

DEPA Meio 
ambiente 

80 10 300 
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aspectos de uso, 
manejo e 
conservação do solo 
e inovações 
tecnológicas 
relacionadas com a 
produtividade 
agrícola.     

Seminário Mulheres 
em Carreiras 
Universitária e nos 
Espaços de Poder 

Seminário Conhecer e debater 
sobre os espaços 
das mulheres 
estudantes nas 
carreiras 
universitárias de 
algumas 
Universidades 
Brasileiras, fazendo 
estudo de caso 
comparativo com a 
Universidade 
Federal Rural de  
Pernambuco , 
podendo vir a 
identificar as 
mulheres cientistas, 
suas instituições, as 
pesquisas que 
desenvolveram ou 
estão 
desenvolvendo e, 
sobretudo, o 
impacto das 
mesmas na 
sociedade e para o 
ensino superior do 
país. Cobrir 
também uma 
lacuna importante 
para o 
entendimento não 
apenas dos 
processos de 
gênero, mas abre 
caminho para 
outros estudos que 
desejem analisar o 
impacto dessa 
atuação na vida 
científica, cultural, 
política e 
econômica no 
Estado e nas 
regiões do estudo.   

DECISO Educação 24 4 75 

Simpósio de 
Morfologia e 
Fisiologia Animal: 
Inovações em 
Técnicas 
Laboratoriais e 
Bioterismo 

Simpósio Apresentar aos 
estudantes, 
professores e 
participantes das 
palestras a 
importância das 
técnicas 
laboratoriais e 
bioterismo em 
experimentos de 
laboratórios.   

DMFA Saúde 12 9 300 

V Encontro de 
Medicina 
Veterinária do 
Agreste 
Pernambucano 

Encontro Complementar o 
currículo dos 
discentes da UAG 
através do 
estabelecimento de 

ADM Saúde 48 2 580 
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encontros anuais, 
em data 
comemorativa 
alusiva ao Dia do 
Médico Veterinário, 
e possibilitar a 
extensão, 
estabelecendo mais 
um canal de 
comunicação entre 
a Universidade e os 
médicos 
veterinários da 
região. 

V Semana de 
Ecologia - Água: 
Ecologia, Gestão e 
Conservação 

Semana Reunir profissionais 
da área de Ecologia 
para discussão de 
temas atuais e sua 
aplicabilidade;  - 
Divulgar temas e 
linhas de pesquisa 
em Ecologia 
desenvolvidos na 
UFRPE e outras 
instituições de 
ensino no Estado de 
Pernambuco, por 
meio de palestras e 
mesa 

DBIO Meio 
ambiente 

31 11 400 

V Semana de Letras 
e I Simpósio de 
Estudos em 
Educação e 
Linguagens 

Semana Propiciar 
interlocuções e 
estreitamento de 
relações entre 
alunos, professores 
e pesquisadores da 
Linguagem e da 
Educação, bem 
como se consolidar 
como um evento 
científico-cultural 
no Sertão do Pajeú.  

ADM Educação 10 10 600 

VIII Simpósio sobre 
Forragicultura no 
Estado de 
Pernambuco 

Simpósio Atualização de 
professores, alunos, 
técnicos e 
produtores sobre 
aspectos práticos 
da utilização de 
forrageiras para 
exploração animal 
no Estado de 
Pernambuco. 

DZOO Tecnologia e 
Produção 

32 3 120 

XI Semana de 
Biologia 

Semana Proporcionar aos 
estudantes, 
professores e 
participantes a 
importância do 
profissional da área 
de Ciências 
Biológicas para 
desenvolverem 
competências e 
habilidades para 
formação inicial e 
continuada, no 
âmbito dos 
conhecimentos 
sobre a relação 
saúde e meio 
ambiente.     

DBIO Saúde 24 4 384 
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XI Semana de 
Matemática 

Semana Criar um ambiente 
onde 
pesquisadores, 
educadores e a 
comunidade em 
geral possam 
interagir, 
divulgando 
experiências, 
inovações e 
diagnosticando 
novas áreas de 
atuação em 
Matemática nas 
suas várias 
manifestações.   

DM Educação 28 12 200 

XV Simpósio de 
Agronomia da 
UFRPE (SIMPAGRO) 

Simpósio Promover a difusão 
de conhecimentos e 
informações 
técnicas e 
científicas 
relacionados ao 
sistema de 
produção da 
fruticultura 
regional.     

DEPA Tecnologia e 
Produção 

48 15 206 

XXI Semana de 
Zootecnia - A 
Zootecnia no Século 
XXI 

Semana Contribuir com o 
desenvolvimento 
profissional dos 
participantes, bem 
como, contribuir 
também, para a 
formação de novos 
conceitos 
relacionados à 
preservação do 
meio ambiente.          

DZOO Tecnologia e 
Produção 

40 24 200 

Total       15582 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Explicação: Descrever as prestações de serviço da unidade administrativa, conforme modelo abaixo.  

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 

Título Objetivo Depto Início Térmiino Área 
Temática 

CH Público 

Como Manter sua Carreira 

Profissional em Ascensão 

 

Proporcionar ao ouvinte 
uma palestra que o desperte 
para o incremento da sua 
vida profissional através do 
despertar para o estudo. 

UAST 21.10.2013 08.10.2014 Educação 

 

4 

 

500 
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CURSOS REALIZADOS 

 
Explicação: descrever os cursos organizados pela unidade administrativa, com descrição do objetivo, quantidade de 
participantes etc. 
 
Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 
 
 

Título  Objetivo Depto. Inicio Término Áreas 
Temáticas 

CH Pub 

400 do 
CEPED/UFRPE: 
Formação em 
Defesa Civil   

 Disponibilizar à 
comunidade da 
UFRPE conhecimento 
sobre o trabalho na 
defesa pelo civil junto 
ao Ceped.      

CEPED 04.11.2013 20.12.2013 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

60 500 

Atividades 
complementares 
para os 
discentes da 
UFRPE-UAST - 
minicursos na 
área de ciências 
agrárias 

Melhorar a formação 
acadêmica dos alunos 
dos cursos de 
graduação da UFRPE 
com ênfase nos 
cursos de ciências 
agrárias, dos alunos 
de escolas técnicas e 
a formação 
continuada dos 
produtores rurais.   

ADM 22.08.2013 04.10.2013 Educação 96 40 

Capacitação de 
Gestores de 
Associações e 
Cooperativas de 
Serra Talhada-
PE 

Geral         Capacitar 
os gestores de 
associações e 
cooperativas de Serra 
Talhada/PE, através 
de minicursos  nas 
áreas de Gestão, 
Empreendedorismo, 
Finanças, 
Contabilidade, 
Produção e 
Qualidade, Economia 
Solidária, Marketing e 
Comercialização e 
Responsabilidade 
Social e 
Sustentabilidade.      

ADM 18.03.2013 15.12.2013 Educação 285 84 

Capacitação em 
Agroecologia e 
Gestão 
Sustentável 

O aluno deve concluir 
o curso sendo capaz 
de compreender a 
agropecuária de base 
agroecológica, e seja 
capaz, de iniciar 
processos de 
transição para 
modelos gerenciais 
mais sustentáveis. 

DZOO 09.11.2013 01.12.2013 Meio ambiente 32 50 

Capacitação em 
Consultoria 
Organizacional 

Capacitar os 
integrantes da 
Empresa de 
Consultoria Junior da 
Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada para 
a compreensão dos 
aspectos envolvidos 
numa consultoria 
empresarial, 
possibilitando o 

ADM 25.06.2013 12.07.2013 Tecnologia e 
Produção 

61 30 
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melhor 
desenvolvimento de 
suas atividades  

Construindo 
Projetos de 
Pesquisa na 
Parceria UFRPE 
- CODAI 

Proporcionar 
subsídios e 
orientações para a 
construção de projetos 
de pesquisa na área 
de Educação.     

DEDU 29.04.2013 29.05.2013 Educação 30 20 

Consultoria 
Organizacional: 
uma carreira 
empreendedora 
para 
profissionais de 
diversas áreas 

Despertar o espírito 
empreendedor dos 
participantes para o 
desenvolvimento de 
uma carreira na área 
de consultoria 
organizacional, 
ampliando suas 
possibilidades de 
inserção no mercado 
de trabalho.     

DADM 27.11.2013 28.11.2013 Trabalho 8 50 

Curso de 
AutoCad 
aplicado à 
Engenharia 
Florestal 

Contribuir para a 
melhor formação dos 
graduandos, sempre 
com olhar atento ao 
mercado que o 
espera.     

DCFL 01.04.2013 26.04.2013 Educação 30 30 

Curso de 
Cerimonial e 
Comunicação 
Formal 

Capacitar e preparar 
servidores, alunos e 
demais profissionais, 
visando promover um 
melhor desempenho 
nas suas atividades, 
obtendo êxito no 
exercício profissional.     

CAC 05.08.2013 28.09.2013 Comunicação 30 130 

Curso: Projetos 
de Pesquisa 
Científica: 
Fundamentos 
Lógicos 

1. Esclarecer 
conceitos básicos 
relacionados com os 
projetos de pesquisa 
científica;  2. 
Recuperar as noções 
básicas da ciência e 
suas relações com 
outras formas de 
conhecimento;  3. 
Recuperar as relações 
lógicas entre pergunta 
e resposta, entre 
problema e processos 
científicos, entre 
técnicas, métodos, 
teorias e pressupostos 
epistemológicos.  4. 
Oferecer instrumentos 
para os pesquisadores 
elaborar seus projetos 
de pesquisa de acordo 
com as exigências das 
agências de fomento 
(CNPq, CAPES, 
FAPESP, INEP, 
FINEP).   

DEDU 19.04.2013 19.04.2013 Educação 8 90 

Elaboração e 
Gestão de 
Projetos Sociais 

Envolver pessoal 
técnico de prefeituras 
em programas de 
desenvolvimento local 
capaz de nortear a 
busca e gestão de 
soluções competentes 
para o fortalecimento 
de grupos e formação 
de parcerias e 
patrocínios 
necessários à 
realização de ações 

CIC 07.05.2013 06.08.2013 Educação 126 42 
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de inclusão social.     

Estratégias 
Logísticas para 
Comércio 
Internacional 
nas 
Microempresas 

Expor os modais 
logísticos e as 
operações de 
movimentação de 
cargas nos terminais 
portuários e 
aeroportuários. 
Analisar as 
características de 
custo, tempo de 
trânsito e variabilidade 
dos modais. Estudar 
os sistemas de 
estocagem para o 
comércio 
internacional. 
Discorrer sobre as 
barreiras tarifárias, 
não tarifárias e 
acordos de comércio 
internacional. 

DADM 28.11.2014 29.11.2014 Tecnologia e 
Produção 

8 20 

I Curso de 
Biossegurança 
para 
Laboratórios de 
Ensino e 
Pesquisa 

Capacitar estudantes 
e profissionais quanto 
às questões da 
biossegurança em 
laboratórios de ensino 
e pesquisa. 

PRAE 11.03.2013 22.03.2013 Educação 20 30 

III Curso de 
Formação de 
Educadores da 
Bacia do 
Capibaribe 

Envolver professores, 
gestores e lideranças 
locais em uma 
formação com foco na 
realidade 
hidroambiental da 
bacia do Capibaribe e 
na gestão 
compartilhada da 
água;  Estimular, 
através da formação 
continuada, processos 
de produção de 
conhecimento das 
realidades locais a 
partir de investigações 
e análises críticas.  
Incentivar a formação 
de uma rede de 
educadores 
ambientais através do 
vínculo com o 
Programa Capivara. 

PRAE 29.08.2013 30.08.2013 Meio ambiente 20 50 

Novos desafios 
para a 
comunicação 
organizacional: 
o uso das redes 
sociais 

Capacitar estudantes 
de cursos de 
graduação em 
Administração com o 
arcabouço teórico 
relacionado às redes 
sociais digitais, 
abordando mais 
especificamente as 
aplicações e 
implicações que 
decorrem do seu uso 
pelas empresas;    
Analisar os principais 
desafios relacionados 
à  comunicação, 
imagem Institucional e 
comportamento 
organizacional nas 
redes sociais digitais.     

DADM 01.11.2013 30.11.2013 Comunicação 8 32 

Oficinas 
didáticas de 
ensino da 

Oferecer aos 
participantes um 
referencial para o 

DEDU 01.04.2013 31.12.2013 Educação 40 86 
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linguagem ensino-aprendizagem 
de língua materna, 
tomando os gêneros 
como objetos de 
ensino;  Oportunizar 
aos graduandos em 
Letras a atuação no 
campo profissional da 
formação docente.  
Diante disso, 
tomamos como.             

Programa de 
formação para 
gestores de 
ONG 

Capacitar gestores de 
ONGs e de 
movimentos sociais 
para dar conta de 
suas atividades 
cotidianas sem perder 
a capacidade de 
refletir e produzir 
novos conhecimentos. 

DECISO 04.11.2013 07.07.2014 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

180 110 

Pronúncia do 
Inglês Norte 
Americano 

• Ajudar o 
aluno/professor a 
tornar-se 
independente quanto 
à pronúncia de 
palavras em inglês 
pela leitura de 
transcrições fonéticas.  
• Encorajar o 
aluno/professor a 
praticar os sons da 
língua inglesa, 
visando a uma 
comunicação mais 
natural.  • Dar ao 
aluno/professor a 
oportunidade de ler 
textos em inglês com 
a correta entonação.  • 
Ajudar o 
aluno/professor a se 
comunicar em inglês, 
utilizando os 
conhecimentos de 
sons e de entonação 
corretos, tornando-se, 
dessa forma, melhor 
entendido.  • Auxiliar o 
professor a transmitir 
os conhecimentos 
praticados em sua 
aula, junto aos seus 
alunos.   

ADM 20.07.2013 28.06.2014 Educação 60 15 

Total       1409 

 

 

PUBLICAÇÕES 

Explicação: Informar os dados das publicações da área de extensão da UFRPE 
Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Atividades Anual da UFRPE 
 

BOLSAS  

Explicação: A unidade administrativa deve indicar todos os tipos de bolsas sob sua responsabilidade. Os totais 

devem ser consolidados nos quadros abaixo e a relação nominal em arquivo Excel, para atender ao Censo, deve ser 

encaminhada para cin@proplan.ufrpe.br separadamente. 

Objetivo da informação: Este item irá compor Relatório de Gestão do TCU, Relatório de Atividades Anual da UFRPE e 

Censo. 

mailto:cin@proplan.ufrpe.br
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Relação de Bolsas e Atividades Extracurriculares: 

 

a) Modelo - descrever em que consiste essa ação, seus objetivos e os resultados 

alcançados em 2012 (aumento do valor ou do número de bolsistas etc) 

 

Descrição do programa: 

Objetivo: 

Resultados alcançados: 

 

EDITAIS SEDE CODAI UAG UAST OUTROS TOTAL 

 DOC DISC BOLSIS DOC DISC BOLSIS DOC DISC BOLSIS DOC DISC BOLSIS DOC DISC BOLSIS  

EXPO 

2013 

23 174 97             294 

BEXT 

2013 

97 186 186 07 12 12 29 43 43 13 23 23    674 

CORAL 

2013 

01 11 11             23 

PROEXT 

2013 

21 45 70    9 15 30 6 10 20    226 

PET/ 

Conexões 

10 30 36    4 10 12 5 10 12    129 

                 

TOTAL                1346 

 

 

 

 

 

OUTROS (caso haja outras informações que o setor considerar relevante 

acrescentar) 

 


