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1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

 

 
QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

Identificação da Unidade 
Denominação completa: Pró-Reitoria de Extensão 
Denominação abreviada: PROEXT 
Telefones/Fax de contato: (75)36214315 (75) 36213857  
Endereço Eletrônico: proext@ufrb.edu.br 
Página na Internet: www.ufrb.edu.br/proext 
Endereço Postal: Rui Barbosa, 710, Campus Cruz das Almas, Centro, Cruz das 
Almas/BA. - Bairro dos Professores. 

Normas relacionadas à Unidade 
Normas de criação e alteração da Unidade 
-Resolução UFRB/CONAC Nº 8, 9/04/2008 – Dispõe sobre as normas das atividades de extensão 
universitária no âmbito da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  
 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade 
-Compete à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), instituída pela Lei nº 
11.151, de 29 de julho de 2005, ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas 
áreas do conhecimento e promover a extensão universitária. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade 
Orientações Gerais para Registro das Atividades 
http://www.ufrb.edu.br/proext/index.php/registro-de-atividades 

 
 
1.1-FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNI DADE 
 
Regimento Geral da UFRB - Título V - Capítulo III - Da Extensão 
 
Art. 113- A Extensão  Universitária é o processo educativo artístico, cultural e científico que 
articula as atividades de ensino e a pesquisa de forma indissociável , viabili zando a relação 
transformadora entre a universidade e os diversos setores da sociedade. 
 
Art. 114 – São objetivos da Extensão Universitária:  
 
I - Promover a socialização e o compartilhamento entre as comunidades acadêmica e não-
acadêmica do conhecimento produzido pela Universidade e pelo saber popular; 
 
II – Incentivar a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
sociedade na vida da Universidade; 
 
III – Contribuir para a resolução dos problemas sociais e melhoria da qualidade de vida da 
população; 
 
IV –  Contribuir para  reformulações de concepções  e práticas  curriculares da Universidade, 
bem como para a s istematização do conhecimento produz ido, e  
 
V  - Incentivar  a prática  acadêmica que contribua  para o  desenvolvimento das habilidades 
técnicas e da consciência social e política, formando profissionais-cidadãos. 
 



VI – Contribuir para o desenvolvimento artístico-cultural da comunidade acadêmica e da 
sociedade em geral. 
 
VII – Promover a transferência de tecnologia na forma de inovação de processos e produtos. 
 
Art. 115 – As atividades extensionistas serão desenvolvidas na forma de Programa, Projeto, 
Curso, Evento, Prestação de Serviços e Consultoria e Publicações e outros Produtos 
Acadêmicos inseridos em áreas temáticas estabelecidas  pela Câmara de Extensão. 
 
Art. 116 – As atividades da Extensão da UFRB  observarão o espírito que preside as suas 
diretrizes, devendo a P ró-Reitoria de Extensão estimular a iniciati va, a criat i vidade, a qualidade 
e o compromisso da comunidade acadêmica, buscando condições para a realização desta 
fundamental função da universidade 
 
Art. 117 - A Pró-Reitoria de Extensão manterá registro  de dados necessários ao 
acompanhamento, suporte, divulgação de programas, de linhas e das atividades de extensão 
desenvolvidos no âmbito da Universidade Parágrafo Único - Os Centros deverão subs idiar a 
Pró -Reitoria de Extensão no cumprimento do estabelecido no caput desse Artigo. 
 
1.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 
A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Extensão está definida de acordo com o 
organograma abaixo: 

 
 

Figura 01 – Organograma da PROEXT 
 

 
 
 



1.2.1 Descrição do Organograma 
 
1 - PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO  
Prof.ª Ana Rita Santiago 
 
a) - Secretaria  
Coordenação: Antonia Viviane Martins Oliveira 
 
b) - Núcleo de Avaliação e Publicação 
Coordenação: Robson dos Santos Oliveira 
 
2 - COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO  
Coordenação: Prof.ª Giovana Carmo Temple 
 
a) - Núcleo de Programas, Projetos e Núcleos de Extensão 
 Coordenação: Sinvaldo Barbosa Melo 
                                   
b) - Núcleo de Recursos 
Coordenação: Nelsiane Magalhães Silva 
                         Felipe Cardoso dos Santos 
 
c) - Núcleo de Articulação e de Eventos de  Extensão 
 Coordenação: Alessandro Rodrigues Brandão Correia 
 
d) - Núcleo de Documentação 
Coordenação: Tércio da Silva Menezes 
                            
3 - COORDENADORIA DE CULTURA E DE UNIVERSIDADE  
Coordenação: Prof. Cláudio Manoel Duarte 
 
a) - Núcleo de Cultura, Comunicação e Divulgação 
Coordenação: Sandrine da Silva Souza 
 
b) - Núcleo de Formação 
Coordenação: Prof.ª Tatiane Pequeno 
 
c) - Núcleo do Memorial  
Coordenação: Prof.ª  Rita Dória 
                      Maitê dos Santos Rangel   
 
4 – ESTAGIARIOS 
Caio Azevedo dos Santos Silva 
Crist iano Santos de Santana 
Iago Taique Machado de Azevedo 
Jessica Sandes dos Reis 
Miguel Brito Felizardo Junior 
Silvio Ventura Santos 
Wellington Santos da Silva 
 
5 - TERC EIRIZADOS  
Meyre Kal – Apoio Administrativo Programa Canto Coral 
Danielle Machado Cavalcante – Apoio Administrativo PACTO 
Crist iano Gomes de Oliveira - Motorista 
Ivoneia Nunes Silva de Souza – Serviços gerais  
Rosa Crist ina Soares dos Santos – Copeira 
Francisco Oliveira Sodré– Porteiro 
Pedro Conceição dos Santos Vieira- Porteiro 



1.3 MACROPROCESSOS FINALISTICOS 
 
1. Divulgação do conceito de extensão universitária como 

 
a. atividade pedagógica, acadêmica e científica; 
b. processo formativo da comunidade acadêmica; 
c. estratégia de diálogos com outros segmentos dialógicos; 
d. uma dimensão relevante da universidade para cumprimento da sua função 

social: produção de conhecimento e colaboração com a transformação social e  
o desenvolvimento sociocultural, econômico e cultural. 

 
Ações realizadas:  
 
o Encontros de Gestores de extensão, da Câmara de extensão e equipe da 

PROEXT; 
o Participação em eventos acadêmicos; 
o Equalização e regularização da publicação da Revista de extensão; 
o Reformulação do site da PROEXT; 
o Criação e manutenção dos Facebook da PROEXT, do Memorial Ensino 

Superior Agrícola e do Programa Canto Coral; 
o Criação de uma agenda eletrônica dos Eventos e Ações de Extensão da 

UFRB; 
o Criação, Produção e divulgação de Marcador de texto com calendário da 

PROEXT; 
o Elaboração de catálogos e folder da PROEXT; 
o Divulgação de editais e ações nacionais e regionais de extensão; 
o Atualização dos dados e documentos da PROEXT; 
o Participação das ações dos Fóruns Nacional, Regional e Estadual de Pró-

reitores de Extensão; 
o Exposição de Banneres – Ações de Extensão 2012 nos Centros de Ensino; 
o Realização do I Ciclo de Apresentação de Estudantes Bolsistas de Extensão. 

 
2. Criação e fortalecimento de Políticas de Extensão Universitária na UFRB 

 
 
Ações realizadas:  
 

o Aprovação do Fundo de Apoio a eventos e projetos de extensão. 
Resolução 08/2012, 

o Execução do Fundo de apoio a eventos e projetos através de Editais de 
Apoio a eventos nas categorias Docentes e Discentes; 

o Execução do Programa Canto Coral. Resolução 013/2012: 
o Fortalecimento do PIBEX. Resolução 09/2012: 
o Estruturação do Memorial do Ensino Superior Agrícola: 
o Parcerias com outras instituições como MINC, UEFS, UFBA etc.; 
o Firmação do sistema on-line de certificação; 
o Execução do Programa Proext-MEC-Sesu; 
o Criação da Comissão de Elaboração e implementação do Programa 

Universidade na Terceira Idade da UFRB; 
o Aprovação e execução do Programa Curso de Outras Falas, Sons e 

Escritas.  



o Participação na criação e implementação do Programa de Integrado de 
Ações Afirmativas – PINAF. Resolução: 048/2013; 

o Intensificação de divulgação de ações e políticas de extensão da UFRB; 
o Elaboração de procedimentos institucionais de registros, certificação e 

documentação da extensão universitária na UFRB. 
 
 

1. Desenvolvimento da Extensão Universitária 
 
Ações realizadas:  
 

o Acompanhamento das atividades e eventos de extensão nos Centros de 
Ensino; 

o Atendimento aos coordenadores e participantes dos projetos de 
extensão; 

o Participação da UFRB no Projeto RONDON; 
o Execução do Programa Cinema e Educação; 
o Acompanhamento aos projetos e programas de extensão financiados e 

não financiados; 
o Realização de eventos como o IV Congresso Baiano de Pesquisador@s 

Negr@s (IV CBPN), II Fórum Internacional 20 de Novembro e VII 
Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, I Ciclo 
de Apresentação de estudantes bolsistas PIBEX e PROEXT-MEC-
SESU; 

o Desenvolvimento do Programa Nacional de Alfabetização na Idade 
Certa do MEC em parceria com as IES Estaduais; 

o Elaboração do Programa Qualificação em Música. 
 

 
2. Integralização da Extensão Universitária nas atividades de ensino e pesquisa da 

UFRB 
 

Ações realizadas:  
 

o Realização de encontros com a PROGRAD para discussão e 
encaminhamentos da integralização da extensão universitária nos 
cursos de graduação da UFRB. 

o Participação de encontros com coordenadores de aéreas e de colegiado. 
 
 

3. Captação de Recursos para a Extensão Universitária 
 

Ações realizadas:  
 

o Incentivo à participação em editais de fomento da extensão 
universitária; 

o Orientação para elaboração de projetos e programas de extensão; 
o Aprovação do Programa Qualif icação em Música pelo Fundo de 

Cultura – SECULT-BA. 
 
 
 



1.4 MACROPROCESSOS DE APOIO 
 

1. Execução dos Programas e Projetos de Extensão Financiados 
 
Ações realizadas: 
  
o Planejamento da execução dos recursos dos programas e projetos financiados; 
o Acompanhamento da aquisição de materiais de consumo e permanente; 
o Elaboração de processos de compras e de prestação de serviços; 
o Acompanhamento da execução dos recursos; 
o Atendimento aos coordenadores dos Projetos Financiados. 

 
2. Acompanhamento Acadêmico dos Programas e Projetos e Eventos Financiados. 

 
Ações realizadas: 
 
o Processo seletivo de estudantes bolsistas para os Programas PIBEX, 

PROEXT-MEC-SESU e PINAF; 
o Acompanhamento das atividades dos programas e projetos; 
o Orientação aos coordenadores das atividades de extensão; 
o Certificação; 
o Acompanhamento do Programa PROEXT-MEC-SeSu na UFRB; 

 
3. Divulgação da extensão universitária na UFRB 

 
Ações realizadas: 
 
o Participação em eventos, encontros e reuniões; 
o Participação nas atividades de extensão nos Centros de Ensino; 
o Atualização do Banco de Dados da extensão Universitária da UFRB - A 

PROEXT em números.  
 
4. Continuidade da publicação da Re vista Extensão 

 
Ações realizadas: 
 
o Divulgação da Revista de Extensão; 
o Ampliação da comissão parecerista da Revista; 
o Publicação dos números 4 e 5  da Revista de Extensão; 
o Obtenção do QUALIS – CAPES. 

 

1.5 PRINCIPAIS PARCEIROS 
 

• REITORIA-UFRB 
• PROPPAE-UFRB 
• PRPPG-UFRB 
• PROAD-UFRB 
• PROPLAN-UFRB 
• PROGRAD 
• ASCOM-UFRB 
 

 
 
• COTEC -UFRB 
• MINC 
• MEC 
• UFBA 
• SECULT – BA 
• UEFS 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO FRANCISCO DO CONDE. 



2 . PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE  
 

Em observância das finalidades do Plano Nacional de Extensão, são objetivos da 
Extensão Universitária da UFRB, conforme o Plano de Gestão da PROEXT: 

 
� Incrementar práticas acadêmicas e político-pedagógicas comprometidas com o 
desenvolvimento social, tendo em vista a qualidade da educação pública, o 
desenvolvimento regional, a justiça social, a democracia e a cidadania; 
� Integrar diferentes iniciativas, programas e projetos de Extensão Universitária 
na UFRB; 
� Fortalecer iniciativas como o PIBEX, o PINAF e o Fundo de Apoio às ações de 
Extensão da UFRB; 
� Enfatizar novos paradigmas e concepções de Educação Superior, novas formas 
de convivência e práticas acadêmico-administrativas e, sobretudo, de Extensão 
Universitária; 
� Superar a escassez de recursos financeiros e a falta de integração e articulação 
interna e externa, no que concerne à captação de recursos, às políticas e ações de 
extensão e auto-sustentabilidade; 
� Qualificar a comunicação intra/interinstitucional, facilitando a divulgação das 
ações extensionistas e as relações com os diversos setores da UFRB e da sociedade;  
� Atuar de forma integrada e solidária com a rede de municípios e organizações 
envolvidos nas atividades extensionistas da UFRB, respeitando a sua autonomia e a 
integração dos muitos saberes; 
� Resguardar o caráter formativo e de construção do conhecimento da extensão 
Universitária na UFRB, não assistencialista, interdisciplinar, crítico, dialógico, 
interacionista e integrativo; 
� Reafirmar a extensão universitária na UFRB como um processo acadêmico 
definido e efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação 
de discentes, na qualificação de docentes e de servidores/as técnicos/as da UFRB e no 
intercâmbio com outros segmentos sociais; 
� Dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais 
emergentes, como as relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, 
produção de alimentos, cultura, geração de emprego, tecnologias sociais e ampliação 
de renda; 
� Incrementar atividades extensionistas cujo desenvolvimento implique relações 
multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da UFRB e sociais; 
� Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e 
preservação ambiental, cultural e artística como relevantes para a afirmação de 
manifestações regionais; 
� Valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de 
consórcios, redes ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio regional, 
nacional e internacional; 
� Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão 
universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria UFRB; 
� Fortalecer as condições para a participação da UFRB na elaboração das 
políticas públicas voltadas para a Extensão Universitária, para maioria da população, 
bem como para se constituir em organismo legítimo para acompanhar e avaliar a 
implantação das mesmas; 
� Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e socialização 
conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 



cultural, tecnológico e social das populações e sujeitos envolvidos na Extensão 
Universitária da UFRB; 
� Incrementar ações que possibilitem a produção e publicação de trabalhos 
acadêmico-científicos em torno da Extensão Universitária; 
� Elaborar critérios baseados em indicadores de extensão para progressão da 
carreira docente da UFRB em peso equânime em ensino e pesquisa; 
� Implantar um Banco de dados de Extensão Universitária da UFRB; 
� Visitar periodicamente os Centros de ensino da UFRB. 
 
 
Conforme o Plano Nacional de Extensão e o Plano de Gestão da PROEXT são metas 
da Extensão Universitária da UFRB: 
 
Meta 1: Incentivar o registro de extensão, junto aos gestores, a fim de implantar um 
Sistema digital de registro das ações de extensão da UFRB; 
 
Meta 2: Fortalecer o diálogo entre as universidades, institutos, instituições públicas, os 
movimentos e organizações da sociedade civil a f im de articular ações de extensão 
universitária; 
 
META 3: Criar o Programa de Avaliação da Extensão Universitária na UFRB; 
 
Meta 4: Fortalecer critérios baseados em indicadores de extensão para progressão da 
carreira docente e do currículo discente, que sejam inseridos em todos os sistemas de 
avaliação da UFRB; 
 
Meta 5: Qualificar a comunicação intra/interinstitucional, facilitando a organização, 
execução, divulgação e o fortalecimento das políticas de extensão da UFRB;  
 
Meta 6: Promover o desenvolvimento sociocultural, a democratização e qualificação 
da educação pública; 
 
Meta 7: Captar  recursos para sustentabilidade das ações de extensão da UFRB; 
 
Meta 8: Institucionalizar a participação da extensão no processo e integralização 
curricular; 
 
META 9: Fortalecimento e avaliação da gestão e da equipe da PROEXT. 
 
META 10: Fortalecer o Programa PIBEX/UFRB.  
 
De acordo com os princípios de indissociabilidade, interdisciplinaridade e interação 
dialógica são responsabilidades institucionais da Extensão Universitária da UFRB e 
com o Plano de Gestão da PROEXT: 
 
I - fortalecimento da dimensão acadêmica da extensão da UFRB na construção do 
conhecimento, na formação dos estudantes de graduação e pós-graduação e no 
reconhecimento da atuação de docentes e técnicos em ações extensionistas; 
II - engajamento da UFRB com as populações locais, mediado por uma interação 
dialógica de mútuo desenvolvimento; 



III - criação de estrutura de financiamento tendo em vista a auto-sustentabilidade da 
extensão universitária na UFRB; 
IV - comprometimento da UFRB com os espaços geográficos nos quais atua por meio 
da Extensão; 
V - organização de consórcios e redes de universidades, institutos e organizações 
sociais para atuação regionalizada; 
VI - avaliação contínua e sistemática da Extensão Universitária na UFRB; 
VII – incentivo à produção acadêmica sobre Extensão Universitária e organização de 
publicações; 
VIII – Divulgação da Extensão Universitária entre/fora muros da UFRB. 
 

 
2.1 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO   
 

As estratégias, abaixo enumeradas, relacionam-se com as metas anteriormente 
citadas, estão em execução e de acordo com o Plano de Gestão da PROEXT. 
   
1. Inserção de procedimentos que motivem os docentes e gestores dos Centros a 

registrarem as atividades de extensão; 
2. Mapeamento dos programas, projetos, núcleos e ações de extensão da UFRB; 
3. Divulgação no sítio da PROEXT/UFRB e nos Centros; 
4. Inclusão de resumos dos projetos e programas de extensão na página da PROEXT; 
5. Organização de consórcios e redes de universidades, instituições públicas e 

organizações sociais para atuação regionalizada; 
6. Estabelecimento de mecanismos de articulação das instituições municipais, estaduais e 

nacionais presentes no Recôncavo da Bahia, no Vale do Jiquiriçá-BA, no Semiárido e 
em outras áreas para atuação em rede de forma integrada e colaborativa; 

7. Criação de um Conselho Consultivo Político e Social de Extensão da UFRB  
formado por representantes de segmentos socioculturais e institucionais do recôncavo 
e do seu entorno; 

8. Participação do Fórum Estadual, Regional e Nacional de Pró-Reitores de Extensão; 
9. Fomento da Conferência de Extensão Universitária da UFRB, com o intuito de avaliar 

as ações de extensão, os resultados alcançados e redefinir as diretrizes, metas e 
estratégias deste Plano de Gestão; 

10. Fortalecimento da Jornada de Extensão Universitária da Bahia; 
11. Incremento na participação das ações e eventos em nível local, estadual, regional e 

nacional de Extensão Universitária; 
12. Fortalecimento de vínculos com a base territorial do Recôncavo, Vale do Jiquiriçá e 

região do Semiárido;  
13. Apoio a INCUBA/UFRB; 
14. Desenvolvimento de programas e projetos de extensão ligados à ampliação da oferta e 

qualificação da Educação Pública, à preservação e sustentabilidade do meio ambiente, 
à geração de renda, às tecnologias sociais, à economia solidária, à agricultura familiar, 
à cultura e arte, à segurança alimentar e nutricional, à saúde, ao desenvolvimento 
regional, à inclusão digital, esporte e lazer, ao incentivo à leitura; 

15. Fortalecimento dos vínculos e compromissos com a sociedade civil organizada e 
segmentos governamentais a fim de planejar e desenvolver, conjuntamente, programas 
em prol de projetos dessas demandas; 

16. Elaboração de uma proposta de Programa de Avaliação da Extensão Universitária na 
UFRB; 



17. Definição de indicadores para avaliação das atividades de extensão, tais como o perfil 
socioeconômico dos/as discentes bolsistas de Extensão, perfil de cursos e docentes em 
ações extensionistas etc.; 

18. Correlacionalização dos indicadores de avaliação; 
19. Institucionalização da avaliação da extensão universitária por meio do programa 

proposto como um dos parâmetros de avaliação da própria UFRB; 
20. Fomento da realização de pesquisas sobre os impactos das ações de extensão 

realizadas pela UFRB na socialização da produção acadêmica, no desenvolvimento 
regional, na geração de renda, na qualidade da educação pública e na formação do 
discente e na qualificação docente; 

21. Fortalecimento de Rodas de conversas para socialização das experiências 
extensionistas; 

22. Apresentação, em forma de publicação, dos resultados, impactos e relatos de 
experiências da extensão universitária na UFRB; 

23. Acompanhamento permanente e organizado dos recursos e da execução de programas 
e projetos de extensão da UFRB; 

24. Promoção de discussão e apreciação critérios baseados em indicadores de extensão nos 
Centros de ensino da UFRB e aprovação desses critérios pelos Conselhos de Centro e 
pelos órgãos competentes da UFRB; 

25. Incorporação da dimensão da extensão em todos os sistemas de avaliação e progressão 
docente e do currículo discente na UFRB; 

26. Classificação dos programas e projetos por temáticas, abrangência, demandas sociais 
etc.;  

27. Incremento de avaliação dos baremas dos cursos da UFRB quanto à extensão 
universitária; 

28. Consolidação da edição de periódicos (boletins, revistas) de comunicação acadêmica 
de ampla divulgação, voltados ao conhecimento produzido a partir das ações de 
extensão da UFRB; 

29. Incremento da marca da PROEXT; 
30. Fortalecimento de vínculos com a Câmara de Extensão da UFRB; 
31. Inclusão no calendário acadêmico da UFRB a agenda de extensão; 
32. Edição de um calendário de extensão da UFRB; 
33. Publicação anualmente de uma Agenda de Extensão da UFRB; 
34. Em acordo com a direção e gestores de extensão, visita bimensalmente aos Centros; 
35. Atualização permanente da página da PROEXT;  
36. Criação de um laboratório de comunicação, rádio e fotografia em parceria com a 

Organização Cipó, com os cursos de Comunicação Social, Cinema; 
37. Incremento de cursos afins para as estratégias de comunicação através de projetos e 

alunos dos cursos de Comunicação Social e Jornalismo; 
38. Criação de um laboratório, em parceria com cursos e estudantes afins, para fotografar 

os eventos de extensão da UFRB; 
39. Edição de adesivos e baneres referentes às ações de extensão da UFRB; 
40. Promoção de encontros permanentes com gestores de extensão dos Centros, com 

estudantes bolsistas extensionistas e docentes; 
41. Criação e execução de um Programa de Cultura para a UFRB; 
42. Elaboração e realização de um Programa de Cinema e Educação; 
43. Implementação, em articulação com a PROPAAE, de Espaços de Convivência nos 

Centros;  
44. Elaboração e implementação do projeto Viver Com; 
45. Construção de um programa de formação para discentes, docentes e técnicos; 
46. Criação de um programa de educação de jovens e adultos e do campo; 
47. Implantação de Rodas Itinerantes de Leitura nos Centros e nos municípios;  



48. Busca de parceria com o Projeto Baú de Leitura; 
49. Organização do Memorial; 
50. Viabilização do funcionamento do Memorial; 
51. Criação do Programa de Apoio aos projetos e programas de Extensão da UFRB; 
52. Fomento à política de apoio à Extensão através do Fundo de Apoio à Extensão; 
53. Incentivo aos docentes e técnicos a participarem de editais referentes à extensão 

universitária e divulgação na página da PROEXT; 
54. Colaboração com a criação e implementação, junto ao FORPROEX, de políticas 

públicas de fomento à Extensão Universitária; 
55.  Indicação da proposição que o orçamento anual da UFRB seja formulado de maneira a 

garantir a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas 
e estratégias de ações extensionistas da UFRB, a fim de viabilizar sua plena execução;  

56. Elaboração de projetos para captação de recursos para o Memorial, programas de 
cinema e educação, espaços de convivência, de cultura, projeto do coral; 

57. Criação de um Curso de Gestão de Projetos para as comunidades externa e interna, a 
fim de garantir auto-sustentabilidade;  

58. Criação de um Programa de Idiomas e de Produção de textos em parceria com a 
Assessoria Internacional da UFRB; 

59. Institucionalização de um Fundo de Apoio aos projetos de extensão da UFRB;  
60. Viabilização, negociação e estratégias de execução dos recursos captados por meio de 

editais; 
61. Criação de um observatório permanente de divulgação de editais sobre Extensão. 
62. Normatização na UFRB da flexibilização curricular nos cursos de graduação  
63. Promoção de discussões entre PROPAAE, PROGRAD e PROEXT sobre a 

integralização curricular;  
64. Criação do Programa PIBEX voluntário; 
65. Ampliação do número de estudantes de graduação da UFRB que poderão incorporar e 

registrar em seus currículos projetos e/ou programas de extensão; 
66. Até 2015, incorporação nos projetos pedagógicos de todos os cursos de graduação o 

desenvolvimento, pela extensão, dos seguintes aspectos formativos: conhecimento da 
realidade, pensamento crítico, cidadania ativa, trabalho em equipe, senso de 
solidariedade e justiça social; 

67. Promoção da revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, a partir das 
diretrizes curriculares da área, a fim de favorecer a inserção da extensão como estratégia 
formativa; 

68. Viabilização de discussões entre Câmara de Extensão, PROGRAD e PROEXT sobre a 
incorporação nos projetos pedagógicos de todos os cursos de graduação o 
desenvolvimento, pela extensão, dos seguintes aspectos formativos concernentes à 
extensão: conhecimento da realidade, pensamento crítico, cidadania ativa, trabalho em 
equipe, senso de solidariedade e justiça social; 

69. Criação de um núcleo de formação com projetos formativos para discentes, docentes e 
técnicos; 

70. Realização de Seminários de Extensão, tendo como tema A extensão como espaço de 
formação; 

71. Motivação para o reconhecimento da extensão em sua dimensão pedagógica, formativa e 
como elemento de construção do conhecimento no âmbito dos conselhos de políticas 
educacionais e dos colegiados acadêmicos; 

72. Fomento da criação de componentes curriculares em ações de extensão integradas aos 
currículos das formações em nível de graduação; 

73. Reconhecimento das horas de integralização curricular pela atuação em projetos e/ou 
programas de extensão; 

74. Promoção do exercício da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão de forma a 
assegurar a dimensão acadêmica da extensão na formação dos estudantes;  



75. Criação de mecanismos para garantir a interface da extensão com a pesquisa e o ensino; 
76. Fomento do diálogo entre as Câmaras de Extensão e de Ensino; 
77. Realização de Workshop, nos Centros de Ensino e nos Seminários, para fortalecimento da 

discussão dos Projetos Políticos e Pedagógicos e, a partir deste, formar os núcleos 
formativos sobre Extensão Universitária; 

78. Criação de uma disciplina, discutidas no Workshop acima, de acordo com o projeto 
político pedagógico. Tal flexibilização dependerá das características de cada curso e de 
cada área. 

79. Elaboração do Plano de trabalho semestralmente em consonância com este Plano de 
Gestão; 

80. Realização de reuniões quinzenais com toda a equipe, semanalmente com as 
coordenadorias e mensalmente com gestores/as de extensão e coordenadores/as de 
núcleos; 

81. Acompanhamento das ações formativas e operacionais dos estagiários/as; 
82. Estabelecimento de atribuições, metas e estratégias dos segmentos da equipe e de cada 

membro da equipe; 
83. Execução de avaliações semestrais; 
84. Criação de estratégias de motivação para a execução das atividades, para o compromisso 

com extensão universitária e para o bom convívio da equipe; 
85. Realização de atividades de convivência e confraternização; 
86. Realização do processo seletivo do PIBEX/UFRB; 
87. Desenvolvimento de um programa de formação e acompanhamento dos bolsistas 

PIBEX/UFRB; 
88. Acompanhamento dos relatórios parciais e finais do PIBEX/UFRB. 

 
 

2.2 EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES 
 
A Extensão Universitária, na UFRB, coordenada pela PROEXT e Centros de Ensino, tem 

se firmado na prática cotidiana como um elo de permanente interação com a sociedade, 
especialmente com as comunidades e segmentos populares do Recôncavo da Bahia. Essa postura 
requer o rompimento da compreensão tradicional da Extensão como difusão de conhecimentos. 
Significa afirmar que a produção do conhecimento pela prática da Extensão acontece a partir do 
encontro do saber acadêmico com diversos outros conhecimentos possíveis. Essa postura 
dialógica e não impositiva, resultante da participação e do confronto com a realidade, implica na 
formação mais qualificada e engajada dos estudantes; a atualização e qualificação do professor, 
ampliando consequentemente os conteúdos trabalhados em sala de aula; e, sobretudo, a 
transformação social, pois o conhecimento produzido imediatamente será apropriado por quem 
dele necessite. 

 
 

2.2.1 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 
Ações Realizadas 

 
1. Acompanhamento da Organização de Eventos: 
 
1.1 I Encontro de Formação para bolsistas, gestores e equipe da PROEXT 
1.2 Encontro com Proponentes do PROEXT-MEC-SeSu 2012 
1.3 Encontro com Proponentes do PROEXT-MEC-SeSu 2013 
1.4 VII Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão e II Fórum Internacional 20 de 

Novembro. 
 



2. Participação em Eventos: 
 
2.1 Participação dos Fóruns Nacional e Regional da Pró-reitores de extensão 
2.2 Participação do III CNEU – Congresso Nordestino de Extensão Universitária 
 
2. Gestão 
 
2.1 Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos para a sede  
2.2 Acompanhamento das ações do PIBEX 
2.3 Acompanhamento da realização do processo seletivo do PROEXT-MEC-

SeSu 2013 
2.4 Acompanhamento da execução dos recursos da PROEXT e do PROEX-MEC-

SeSu 
2.5 Solicitação de estagiários e profissionais tercerizados à PROGEP 
2.6 Apresentação à PROGEP das necessidades de servidores técnicos para a 

equipe da PROEXT 
2.7 Aquisição de 4 estagiários 
2.8 Acompanhamento da discussão sobre Curricularização da extensão 

Universitária 
2.9 Acompanhamento do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
2.10 Acompanhamento dos Pagamentos a terceiros 
2.11 Acompanhamento das ações das Coordenadorias e dos Núcleos da PROEXT 
2.12 Realização de Reuniões da equipe da PROEXT 
2.13 Acompanhamento da atualização da página da PROEXT 
2.14 Acompanhamento dos Encontros com segmentos da PROAD e da PROPLAN 
2.15 Acompanhamento da implantação do PROEXT em números 
2.16 Acompanhamento das Reuniões de Gestores de Extensão 
2.17 Acompanhamento das Reuniões da Câmara de Extensão 
2.18 Colaboração na reformulação do Projeto do Fórum para Igualdade Racial e 

Inclusão Social 
2.19 Acompanhamento da elaboração do calendário de extensão 
2.20 Acompanhamento da Publicação da revista de extensão da  UFRB  
2.21 Elaboração do relatório de gestão 2013 
2.22 Colaboração na reelaboração da resolução, edital e outros documentos do 

PIBEX 
2.23 Atendimento ao público 
2.24  Participação das reuniões de Pró-Reitores, dos Conselhos Acadêmico e 

Universitário. 
2.25 Elaboração do Orçamento 2013 
2.26 Elaboração do Plano de trabalho. 
 

a) Secretaria  
 

A Secretaria de Apoio Administrativo da Pró-Reitoria de Extensão (SECAD) está 
diretamente vinculada ao gabinete da Pró-Reitora. Sua atribuições visam garantir o pleno 
funcionamento da Pró-Reitoria no que diz respeito  a ações administrativas de assessoria, 
execução, resolução de problemas, controle, recepção, solicitações, supervisão, organização, 
etc. Dentre essas ações, pode-se destacar: 

 
• Atendimento ao público; 
• Recepção de emails, memorandos, processos e documentos em geral; 
• Encaminhamento de emails, memorandos, processos e documentos em geral; 



• Controle da agenda da Pró-Reitora; 
• Controle da agenda do veículo da PROEXT; 
• Solicitação de materiais de consumo; 
• Solicitação de bens permanentes; 
• Solicitação de manutenção do espaço físico e de equipamentos tecnológicos; 
• Solicitações de diárias e passagens; 
• Solicitações de veículos para eventos junto ao Núcleo de Transporte; 
• Recepção de materiais de consumo e permanente; 
• Organização do espaço físico; 
• Controle da frequência de servidores e estagiários; 
• Apoio às Coordenadorias e Núcleos desta Pró-Reitoria; 
• Empréstimo de equipamentos; 
• Apoio aos Programas Pacto pela Educação na Idade Certa e Canto Coral; 
• Elaboração de atas; 
• Construção do inventário do ano de 2013. 

 
Além das atividades relacionadas acima, merecem destaque também a participação 

nas comissões organizadoras do IV Congresso Baiano de Pesquisadores Negros (IV 
CBPN) e do II Fórum Internacional 20 de novembro e VII Fórum Pró-Igualdade Racial e 
Inclusão Social do Recôncavo. 

O IV CBPN ocorreu, entre 18 e 21 de setembro de 2013, foi organizado pela 
Associação de Pesquisadores Negros da Bahia (APNB) e pela Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB), através da PROEXT e da PROPAAE. Buscou promover 
discussões em torno do tema Da Educação Básica à Pós-Graduação: Perspectivas e 
Estratégias para a Construção de Políticas Afirmativas de Gênero e Raça, com enfoque 
em Práticas, Saberes, Estratégias Pedagógicas, Paradigmas e Políticas Públicas 
Educacionais afins que permeiam a ressignificação identitária dos negros no Brasil, bem 
como o seu empoderamento nos vários segmentos e áreas de conhecimento e de atuação.  
A SECAD colaborou para o sucesso do evento na organização da recepção e do translado 
de convidados, espaço para o almoço que foi oferecido por três dias, solicitação de 
materiais de consumo e equipamentos, etc. 

O II Fórum Internacional 20 de novembro e VII Fórum Pró-Igualdade Racial e 
Inclusão Social do Recôncavo são realizados de forma integrada em celebração ao dia da 
Consciência Negra. O evento acadêmico tem como objetivo propor discussões e reflexões 
acerca das políticas e práticas afirmativas e reunir personalidades engajadas na defesa de 
uma sociedade mais digna e igualitária.  Sua realização ocorreu, entre 20 e 22 de 
novembro de 2013, e se caracterizou como o maior evento realizado pela UFRB.  Durante 
a programação, aconteceram grupos de trabalho, conferências, oficinas, minicursos, 
mesas redondas, mostras de filmes, premiações, feiras, shows, etc. Reuniu grandes nomes 
da cultura negra nacionais e internacionais. A Secretaria de Apoio Administrativo, 
juntamente com a Mil Produções e a Comissão de Logística, deste grande evento foi 
responsável pelas solicitações de diárias e passagens, hospedagem e translado de 
convidados, estudantes, artistas e equipamentos. 

A secretaria de apoio administrativo tem uma rotina bastante dinâmica devido à 
variedade de ações desenvolvidas. Entretanto, não são notadas grandes dif iculdades na 
execução. A maior delas se refere à solicitação de veículos e é notada, infelizmente, em 
períodos mais intensos, como o dos Fóruns e do IV CBPN, pois a universidade não 
dispõe de recursos suficientes para atender com eficácia à demanda o que acaba gerando 
alguns problemas. 
 
 



b) Núcleo de Avaliação e Publicação 
 

O Núcleo é responsável pela realização de avaliação das ações da PROEXT, 
sistematização e divulgação da avaliação das ações de extensão na UFRB, criação do 
Programa de Avaliação da Extensão Universitária na UFRB, organização das publicações de 
relatos de experiência, artigos científicos e ensaios da extensão universitária, elaboração de 
relatórios e outros documentos solicitados pela Reitoria, Pró-Reitorias e órgãos relacionados 
e editoração da Revista Extensão, manutenção de um Banco de Dados da PROEXT. 

O Programa de Avaliação da Extensão da UFRB está em fase conclusiva, o projeto foi 
produzido pela Pró-Reitora de Extensão Professora Ana Rita Santiago. O Núcleo fez a 
leitura, alguns ajustes de configurações, a retirada de alguns itens e inclusão de outros. O 
texto será devolvido à Pró-Reitora para que sejam feitas ultimas observações e correções, 
para então ser encaminhado para a apreciação e provável aprovação na Câmara de Extensão.  

Em 2013 o Núcleo trabalhou com a editoração e lançamento dos volumes 04 e 05 da 
Revista Extensão, conseguiu, junto à CAPES, qualif icar a revista obtendo pontuação B5, a 
Revista Extensão formou parceria com o com a finalidade de fortalecer ainda mais, este 
importante meio de divulgação e disseminação da Extensão Universitária. Além da 
editoração da Revista Extensão, foram realizados também as do caderno de programação e 
caderno de resumos do IV Congresso Baiano de Pesquisadores Negros e do II Fórum 
Internacional 20 de Novembro. Este último teve também a publicação de um catálogo. Foram 
realizados levantamentos dos dados, resumos e imagens dos projetos, de todos os anos do 
PIBEX visando à publicação do Caderno PIBEX prevista para 2014. 

Como Gestor do Núcleo, fiz e/ou faço parte de comissões institucionais da UFRB 
como: Comissão para elaboração dos Indicadores Institucionais da UFRB; Comissão de 
formatura, Comissão Permanente de Capacitação Docente, Comissão de Elaboração do 
Programa Universidade Aberta à Terceira Idade, Comissão de Elaboração do Relatório de 
Gestão da UFRB. Participação ativa como membro das comissões organizadoras das ações 
realizadas pela Pró-Reitoria  

O Núcleo atendeu as solicitações de outros setores com informações das ações de 
extensão, e de outros Órgãos, respondendo a questionários de avaliação da Extensão 
Universitária no Brasil.  

 
 
2.2.2 COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO  
 
Ações Previstas e Realizadas em 2013 
 
- Coordenar o levantamento dos programas, projetos e ações de extensão desenvolvidas pelos 
docentes da UFRB; 
- Criar condições para que estes dados sejam arquivados de forma física e virtual; 
- Manter a Pró-Reitora constantemente atualizada dos programas, projetos e ações de 
extensão registrados na PROEXT; 
-Colaborar com a atualização destes dados junto ao Núcleo de Comunicação, Núcleo de 
Avaliação e Publicação e Núcleo de Documentação; 
- Rever resumos de projetos e programas postados no site da PROEXT em 2012.1 
- Coordenar as ações da PROEXT Itinerante, objetivando motivar docentes e gestores a 
registrarem suas atividades; 
- Auxiliar os docentes, estudantes e técnicos administrativos, a fazerem os registros de suas 
atividades extensionistas; 
-Ter domínio, com a equipe da PROEXT, dos procedimentos e documentos necessários para 
o registrado das ações de extensão; 



-Propor atualizações nos documentos sempre que forem apresentadas sugestões que visem 
facilitar o trabalho da equipe da PROEXT  e dos professores e técnicos 
-Preparar os docentes da UFRB para o Edital PROEXT –MEC/SESu 2013 com execução em 
2014, particularmente sobre a curricularização das ações de extensão; 
-Colaborar com o Núcleo de Comunicação para a produção de boletins informativos; 
-Planejar com o Núcleo de Avaliação e Publicação e o Núcleo de Comunicação estratégias 
para ampla divulgação da Revista Extensão;  
-Acompanhar e possibilitar  a atualização do Núcleo de Comunicação dos dados da Extensão 
na UFRB para a produção de boletins informativos; 
-organizar e produzir, com o Núcleo de Avaliação e publicação e o Gabinete da Pró-Reitoria 
a Revista Extensão; 
-Participação das reuniões da Câmara de Extensão; 
-Encaminhar os documentos com antecedência mínima de sete dias às reuniões da Câmara de 
Extensão; 
-Garantir os esclarecimentos junto à Câmara de Extensão das ações da PROEXT realizadas 
por esta Coordenadoria; 
-Encaminhar com a SOC - Secretaria dos Órgãos Colegiados - os documentos da PROEXT 
aprovados pela Câmara. 
-Após aprovação de portaria para novo chefe do Núcleo de Articulação e Eventos, incorporar 
a esta coordenadoria as ações previstas para este Núcleo; 
-Agendar horário com os gestores para visita semestral aos Centros; 
-Pensar as demandas da PROEXT e dos Centros de Ensino para organizar a PROEXT 
Itinerante; 
- Participação semanal em reuniões dos Sistemas Integrados da UFRB-SIGGAA; 
-Apresentação dos fluxos e serviços da PROEXT; 
-Encaminhamento dos fluxos e serviços da PROEXT à Comissão Gestora do Projeto; 
-Atender aos encaminhamentos com relação aos serviços/fluxos da PROEXT junto à 
implantação do SIGGAA; 
-Atender às demandas da Comissão de Implantação dos sistemas na UFRB; 
-Elaborar Minuta de Edital de Apoio a Eventos; 
-Apresentar Minuta à Pró-Reitora; 
-Buscar parceria com PROAD E PROPLAN para operacionalizar o Fundo de Apoio a 
eventos; 
-Solicitar aprovação de Edital junto à Câmara de Extensão; 
-Apresentação do Edital em reunião para os gestores de extensão; 
-Lançar Edital; 
-Acompanhar edital de apoio a eventos e inscrições; 
-Coordenar a seleção das propostas inscritas no Edital de apoio a eventos; 
-Coordenar o resultado final do Edital de apoio a eventos; 
-Coordenar a operacionalização do fundo de apoio à extensão; 
-Buscar editais de fomento às ações de extensão; 
-Divulgar os editais de apoio às ações de extensão para a comunidade acadêmica; 
-Auxiliar docentes, estudantes e técnicos administrativos na elaboração de propostas de 
eventos, projetos e programas de extensão; 
-Propor reuniões com os docentes da UFRB de análise de editais de apoio às ações 
extensionistas; 
-Elaborar Resolução sobre a modalidade de Extensionista voluntário. Ação feita na 
Reformulação da Resolução 008/2008 
-Agendar reunião junto à Câmara de Extensão para aprovação da Resolução de extensionista 
voluntário; 



- Bom relacionamento com a equipe, diálogo franco e honesto, respeito ao espaço e limite do 
outro, garantindo estratégias de motivação para a execução das atividades, para o 
compromisso com extensão universitária e para o bom convívio da equipe; 
- Participar, conforme demanda da Pró-Reitoria, do Fórum Nacional e Regional de Pró-
Reitores de Extensão; 
-Compartilhar com os docentes extensionistas os debates propostos e discutidos nestes 
Fóruns; 
-Dar ampla divulgação na UFRB do Fórum Estadual, Regional e Nacional de Pró-Reitores de 
Extensão 
-Coordenar a seleção PIBEX 2013; 
-Solicitar reunião com PROAD para esclarecimentos das aquisições do PROEXT MEC-SEsu 
2012; 
-Solicitar com PROAD e PROPLAN planejamento para aquisição dos materiais referentes ao 
Edital PROEXT MEC-SESu 2013; 
-Dispor servidor da PROEXT à PROAD, se for o caso, para prestar auxílio nos pregões; 
-Acompanhar quinzenalmente as solicitações de compra, prestação de serviço, da PROEXT 
encaminhadas à PROAD; 
-Solicitar à PROAD reunião para esclarecimentos de CI sobre expertise de pessoa física; 
-Acompanhar as solicitações de diárias, passagens e impressão gráfica das demandas da 
PROEXT e de Projetos e Programas financiados; 
-Acompanhar solicitação e Pagamento de pessoa física e jurídica da PROEXT e de Projetos e 
Programas financiados; 
-Solicitar ao Núcleo de Recursos da PROEXT acompanhamento quinzenal dos pregões e dos 
encaminhamentos das solicitações da PROEXT à PROAD; 
-Solicitar à PROAD esclarecimentos dos pregões sempre que necessário; 
-Atualização de planilha orçamentária para controle da PROEXT das solicitações feitas e 
realizadas; 
-Apresentação desta Planilha aos coordenadores de projetos e programas financiados sempre 
que necessário 
-Acompanhar o ateste dos equipamentos adquiridos pela PROEXT; 
-Finalizar os textos da Cartilha orçamentária, ação finalizada em dezembro de 2013. 
 
Ações Previstas e Não Realizadas em 2013 
 
- Iniciar os trabalhos com a Comissão para pensar a integralização da extensão nos 
componentes curriculares formada por membros da Equipe PROEXT. Esta ação passou a ser, 
em 2013, do Núcleo de Formação; 
-Fazer pesquisa em outras Universidades sobre a incorporação das ações de extensão nos 
currículos. Não foi realizada porque o Núcleo de Formação da PROEXT passou a gerenciar a 
curricularização da extensão na UFRB; 
-Aprovação da Resolução de Extensionista Voluntário. Na realidade, não foi feita uma 
Resolução específica para o extensionista voluntário porque esta coordenadoria incorporou 
esta modalidade de extensionista na minuta de reformulação da Resolução CONAC 
008/2008; 
-Auxiliar o Núcleo de Formação nas ações formativas e operacionais dos estagiários. Esta 
ação não foi feita porque esta Coordenadoria f icou responsável por esta ação; 
-Criação de uma comissão de avaliação dos referidos relatórios PIBEX. Não foi possível 
executar porque esta Coordenadoria precisou priorizar outras ações; 
-Coordenar o envio dos Relatórios Parciais e Finais à Comissão de Avaliação. Não foi 
possível executar porque esta Coordenadoria precisou priorizar outras ações; 
-Coordenar a devolutiva dos pareceres aos bolsistas e orientadores PIBEX. Não foi possível 
executar porque esta Coordenadoria precisou priorizar outras ações; 



-Coordenar e participar da ação PROEXT Itinerante desta Coordenadoria. Embora esta 
Coordenadoria tenha tentado organizar a PROEXT Itinerante, esta não foi possível de 
acontecer no ano de 2013 por conta da incompatibilidade de agendas entre esta 
Coordenadoria e gestores de extensão dos Centros; 
-Produzir Relatório da visita da PROEXT Itinerante para arquivo da PROEXT. Não foi 
possível porque no ano de 2013 não tivemos PROEXT Itinerante; 
-Avaliação e apresentação da arte gráfica (“boneca”) junto aos setores envolvidos. Esta ação 
não foi executada porque a Coordenadoria de Cultura e Universidade cuidou da arte 
gráfica/diagramação da cartilha, com servidora vinculada ao Núcleo de Comunicação da 
PROEXT; 
-Solicitação para impressão da Cartilha orçamentária. Será feita em janeiro de 2014 porque 
houve atraso desta Coordenadoria nos encaminhamentos necessários à f inalização da mesma; 
-Divulgação junto à Comunidade Acadêmica da Cartilha Orçamentária. Por conta do nosso 
calendário acadêmico e do atraso no envio da confecção da cartilha, a divulgação será feita 
no primeiro semestre de 2014. 
-Solicitar arte Gráfica da Cartilha de orçamentos junto ASCOM. A diagramação da cartilha 
foi pensada pela Coordenadoria de Cultura e Universidade da PROEXT. 
 
Ações Não Previstas e Realizadas em 2013 
 
-Elaboração de Minuta para Termo de Contratação, via Registro de Preço, de material de 
consumo para atender ao edital de apoio a eventos acadêmicos, e posterior encaminhamento à 
PROAD; 
-Diálogo e reunião com PROPAAE e ASCOM para propor elaboração conjunta de demandas 
em registro de preço de material de consumo;  
-Acompanhamento do procedimento administrativo interno do Registro de Preço solicitado 
pela PROEXT para atender ao Edital de Apoio a eventos; 
-Acompanhamento da solicitação de material impresso em gráfica para atender ao Edital de 
Apoio a eventos acadêmicos, desde a solicitação do empenho à entrega do material; 
- Elaboração de Proposta de Minuta da Resolução CONSUNI de apoio, via Fundo de apoio à 
extensão, de eventos acadêmicos organizados por estudantes e técnicos administrativos; 
-Designação, por portaria da Reitoria nº 393 de 14 de maio de 2013, da Presidência da 
Comissão para rever a Resolução 04/2011 do CONSUNI e elaborar proposta para melhor 
regulamentar a relação entre a UFRB e a FAPEX, convido-lhes para uma reunião, no dia 
29.05.2013, às 14h30, na Sala de Reuniões da PROEXT; 
-Elaboração da Minuta de Proposta de Revisão da Resolução 04/2011 do CONSUNI; 
-Apresentação, à Vice-Reitoria da Proposta de Revisão da Resolução 04/2011 do CONSUNI; 
-Revisão, conforme orientações da Vice-Reitoria, da Proposta de Revisão da Resolução 
04/2011 do CONSUNI. 
-Reuniões com a Procuradoria Federal da UFRB para compreensão e diálogo sobre 
procedimentos licitatórios. 
-Acompanhamento e execução de ações vinculadas à participação da UFRB na Missão 
aprovada junto ao Edital Rondon; 
-Elaboração de Minuta para rever Resolução 008/2008; 
-Solicitação ao Gabinete da Reitoria de designação por portaria de um Comitê Gestor para 
avaliação das propostas submetidas ao Edital de apoio a eventos acadêmicos proponentes 
docentes; 
-Composição da comissão de avaliação e premiação do edital Lélia González junto ao II 
Fórum Internacional 20 de novembro e VII Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 
Recôncavo, organizado pela PROEXT e PROPAAE. 
 
 



a) Núcleo de Programas, Projetos e Núcleos de Extensão 
 

Dentre as atividades que o Núcleo de Programas, Projetos e Núcleos de Extensão, 
podemos destacar a realização do processo de seleção interna para o edital do 
Proext/MEC/SESu, no qual selecionamos as propostas de projetos ou programas que serão 
submetidas ao referido edital. Além disso, coordenamos o Programa Institucional de Bolsas 
de Extensão Universitária – PIBEX, sendo realizados processos seletivos, através do qual 
selecionamos os projetos e programas e também os discentes que serão bolsistas PIBEX, 
vinculados aos projetos e programas. Fazemos o acompanhamento dos mesmos através do 
recebimento das declarações de freqüências, dos relatórios parciais e finais, do artigo 
científico (entregue após o término do projeto ou programa). Somos responsáveis por fazer as 
solicitações das declarações e certificados para os bolsistas e orientadores, organização de 
eventos para que os bolsistas apresentarem os resultados das ações realizadas, dentre outras.  

Fazemos parte do Comitê PINAF, cuja finalidade é coordenar o Programa Integrado 
de Ação Afirmativa.  

No processo de seleção interna para o edital do Proext/MEC/SESu 2014, tivemos 17 
propostas inscritas, sendo 07 de programas e 10 de projetos, nas linhas temáticas de direitos 
humanos, esporte e lazer, desenvolvimento rural, geração de trabalho e renda, saúde, 
promoção da igualdade racial, ciência e tecnologia, redução das desigualdades sociais e meio 
ambiente. Sendo que, nessa fase, todas as propostas foram deferidas e foram submetidas ao 
MEC, pelo coordenador, para concorrer ao referido edital. E das 17 propostas submetidas, 
tivemos 15 aprovadas, sendo 08 projetos e 07 programas, cujos recursos captados somas mais 
de R$ 1.200.000,00, sendo a UFRB a segunda Universidade do Brasil com maior índice de 
aprovação.  

O processo seletivo do PIBEX é composto por duas fases, uma de seleção dos 
projetos e programas e outra em que selecionamos os discentes que serão bolsistas PIBEX, 
vinculados aos projetos e programas selecionados na fase anterior. Na fase de seleção dos 
projetos e programas, tivemos 76 propostas de projetos inscritas, sendo 09 do Centro de 
Ciência da Saúde - CCS, 11 do Centro de Ciências Exatas e Tecnológica - CETEC, 18 do 
Centro de Formação de Professores - CFP, 11 do Centro de Artes, Humanidades e Letras - 
CAHL e 27 do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas – CCAAB. E foram 
selecionados 50 projetos, que corresponde ao número de bolsas disponibilizadas pelo PIBEX. 
Para determinar o número de projetos selecionados em cada Centro de Ensino, levou-se em 
consideração a demanda qualif icada (número de propostas inscritas por cada Centro) de cada 
Centro de Ensino. Portanto, foram selecionados 06 projetos do CCS, 08 projetos do CETEC, 
14 projetos do CFP, 06 projetos do CAHL e 16 projetos do CCAAB. 

Em relação ao número de bolsistas, são 50 bolsistas PIBEX e 30 bolsistas 
PROEXT/MEC/SESu. 

O NUGEPE realizou também, outras atividades, tais como exposição de pôsteres, 
ciclo de apresentação etc. 

 
                               

b) Núcleo de Recursos 

Descrição objetiva das atividades desenvolvidas pelo Núcleo 

Objetivo Geral  
- Coordenar atividades referentes ao acompanhamento da execução financeira dos 

programas e projetos de extensão da UFRB aprovados em editais de entidades de fomento 
e/ou outros Ministérios, bem como os financiados com recursos próprios 

 
Objetivos Específicos 



- Apoiar o planejamento orçamentário-f inanceiro da Pró-Reitoria de Extensão; 
- Acompanhar a execução dos recursos destinados pela UFRB a PROEXT; 
- Acompanhar a elaboração de orçamentos dos programas e projetos de extensão para 

submissão a editais que visem financiamento; 
 
Atividades 

 
� Disponibilizar dados para a inserção na página da PROEXT de informações sobre os 

projetos/programas PROEXT-MEC 2010/2011/2012/2013; 
� Disponibilizar dados sobre bolsistas PROEXT-MEC/SESU 2013 para a inserção na 

página; 
� Participar do processo seletivo dos eventos acadêmicos propostos por docentes; 
� Solicitar aquisição de materiais para programas, projetos financiados e eventos 

acadêmicos aprovados em Edital interno; 
� Acompanhar a realização do pregão para aquisição de materiais dos programas, 

projetos de extensão com financiamento e eventos acadêmicos aprovados em Edital 
interno; 

� Solicitar empenho e expedir solicitação de diárias para programas e projetos 
financiados e eventos acadêmicos aprovados em Edital interno; 

� Distribuir os materiais de consumo e permanente adquiridos para os programas e 
projetos financiados; 

� Solicitar aquisição de material permanente para o Programa Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa;  

� Solicitar empenho e acompanhar a execução de materiais gráficos para programas, 
projetos de extensão com financiamento e eventos acadêmicos aprovados em Edital 
interno; 

� Confeccionar processos de prestação de serviços dos programas, projetos e eventos 
acadêmicos aprovados em Edital interno; 

� Apoiar a elaboração da proposta orçamentária da PROEXT, visando o atendimento 
das ações de extensão da UFRB; 

� Acompanhar a execução orçamentária do recurso da extensão junto ao Núcleo de 
Gestão Orçamentária.  

� Orientar os docentes/coordenadores de programas e projetos com financiamento para 
2014 sobre os procedimentos internos para liberação e concessão de diárias, 
passagens, pagamentos de auxílios financeiros ao estudante, solicitações de serviços e 
compra de materiais; 

� Enviar para a PROPLAN metas para o exercício de 2014, relacionadas as ações sob a 
responsabilidade da PROEXT; 

� Participar de reunião com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal, Coordenadorias e 
Núcleos da PROEXT para tratar da minuta para editais do Fundo de apoio as ações de 
extensão; 

� Elaborar minuta de edital de apoio a eventos acadêmicos propostos por servidores 
técnico-administrativos; 

� Confeccionar processos de prestação de serviços para criação de conteúdos para os 
catálogos e sitio da PROEXT; 

� Elaborar processos de pagamento dos bolsistas PROEXT-MEC/SEUSu 2013; 
� Participar de reuniões e atividades de convivência e confraternização; 
� Treinar e acompanhar servidor e estagiário na utilização do catalogo de materiais do 

Comprasnet.gov.br, bem como na pesquisa por atas de pregões; 
� Participar de treinamento para o uso do Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos, Sistema integrado de Planejamento; 



� Participar de reunião com a COTEC para definição do fluxo do Sistema Integrado de 
Extensão; 

� Realizar reunião com os PROAD, PROPLAN e ASCOM para possibilidades de 
execução de todo o recurso previsto para o Edital de apoio a eventos acadêmicos; 

� Receber dos coordenadores PROEXT/MEC-SESu 2014 os orçamentos dos materiais  
para composição das solicitações de compra; 

� Receber dos coordenadores os cadastros de bolsistas dos programas e projetos 
PROEXT-MEC/SESu 2014; 

� Elaborar levantamento de demandas solicitadas dos programas/projetos financiados 
para 2013; 

� Consolidar solicitações de materiais de consumo e permanente para os programas e 
projetos com execução em 2014; 

� Confeccionar as solicitações de compras para 2014; 
� Participar da realização do II Fórum 20 de Novembro e VII Fórum Pró-Igualdade 

Racial; 
� Inclusão de informações sobre as ações 20GK e 20RJ no SIMEC; 

Total de recursos (Interno e Externo) 

2.1. Recursos alocados e executados pela PROEXT nas ações 20GK e 20RJ 
 
PROEXT/MEC-SESu – R$ 595.397,06 
PROEXT – R$ 170.000,00 
UNIAFRO – R$ 504.000,00 
PNAIC – R$ 600.000,00  
 
2.2. Recursos alocados e executados pela PROEXT de descentralização 
 
SECULT – R$ 166.000,00 
SENAES/MTE – R$ 246.017,00 
 

2.3 Recursos Executados 
 

Foram executados 97% dos recursos previstos e destinados à realização das ações 
projetadas pela Pró-Reitoria para o exercício de 2013, ficando sem execução o valor de 
R$ 4.788,99. 
Ainda não temos o total executado dos recursos referentes aos programas e projetos 
financiados, tendo em vista que o exercício só foi encerrado para o Ministério da 
Educação. 
 

 
Informações da execução financeira 2013 até o momento (dados e números) 
 

Ressalto que os valores abaixo informados são aproximados, pois ainda não houve 
finalização de alguns pregões e empenho dos materiais relativos a esses processos e 
entrega de relatórios de diárias e passagens. 
 

 
 
 
 
 



Quadro 2 
 

METAS E RECURSOS DAS AÇÕES DE EXTENSÃO EMPENHADOS E 
EXECUTADOS EM 2013 

RECURSOS DAS AÇÕES DE EXTENSÃO META 
RECEBIDO EMPENHADO EXECUTADO 

PROEXT 170.000,00 165.211,01  
PROEXT/MEC-
SESU 

595.397,06 595.397,06  

PIBEX 250.000,00 240.000,00 220.000,00 
SENAES/MTE 246.017,00 34.833,00  
SECULT 166.000,00   
UNIAFRO 504.000,00 143.000,00  
PNAIC* 1.841.810,00 609.259,00 16.402,00 
 
Fonte: Planos de trabalhos dos programas e projetos, Edital de publicação do resultado 
PROEXT/MEC-SEsu, SIPAC e Portal da Transparência 
*Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa 
 
 

Quadro 3 
 

RECURSOS EMPENHADOS E EXECUTADOS EM 2013 (POR ELEMENTO DE 
DESPESA) 

METAS AUX. 
ES TUDAN

TES 

DIÁRIA
S 

PASSAG
ENS 

MATERI
AL 

CONSUM
O 

SERVIÇO
S PF 

SERVIÇO
S PJ 

MATERIA
L 

PERMANE
NTE 

ENCARG
OS 

PROEXT 159.650,00 22.459,1
0 

41.363,40 125.192,52 30.664,00 113.070,00 91.959,00 11.039,04 

SECULT 400,00   873,44     
SENAES    7.693,00 18.000,00 9.140,00   
UNIAFR
O 

 83.000,0
0 

60.000,00  13.600,00   2.720,00 

PRÓ-
REITORI
A 

192.800,00 26.142,6
0 

23.183,17 45.126,00 13.000,00 25.947,60 ------- 2.600,00 

PNAIC     6.200,00  8.040,00 1.240,00 
   Fonte: SIPAC e Portal da Transparência 

 
 
O que não pôde ser executado (motivo) 
 

Apesar do NUGERE não dispor de informações precisas quanto ao motivo para a não 
execução do total de recursos previstos para a realização das ações da PROEXT no ano 
de 2013, tendo em vista que alguns recursos ainda estão sendo empenhados e alguns 
processos de compra e prestação de serviços estão sendo executados, acreditamos que o 
encerramento antecipado do exercício financeiro pelo Ministério da Educação configura o 
mais relevante motivo de não termos executado 100% dos recursos da Extensão. 
 
 
 
 



c) Núcleo de Articulação e de Eventos de Extensão 
 
  

O Núcleo de Articulação e Eventos de Extensão desenvolve atividades de elaboração, 
realização, acompanhamento e apoio a eventos da UFRB, assim como articula juntamente 
com instituições e entidades do território do Recôncavo, ações que visem à integração dos 
entes políticos, deste território, voltadas para as políticas públicas e atividades culturais. 
Nesse sentido, além do apoio logístico a eventos, este Núcleo formula propostas, editais, 
termos, instrumentos de regulamentação de atividades, relatórios e pareceres a respeito da 
promoção ou apoio a eventos acadêmicos. 

Entre as atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2013, constam:  
  

• Reencôncavo Saúde 2013; 
• Exposição de Banners – Ações de Extensão 2012; 
• Seminário Duca, Educação e Cultura; 
• VI Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia (VI Enemu); 
• I Simpósio de Extensão e Pesquisa em Educação Física do Recôncavo; 
• Reencôncavo CCAAB; 
• I SEMANA DOS ESTUDANTES DE HISTÓRIA DA UFRB; 
• II FAESOL - Feira Acadêmica de Economia Solidária da UFRB; 
• II SEMANA DOS ESTUDANTES DE HISTÓRIA DA UFRB;  
• EXPOFEIRA; 
• IV Congresso Baiano de Pesquisadores Negros – IV CBPN 
• Diálogos Territoriais com a Presença do Secretário de Planejamento do Estado da 

Bahia em Santo Antonio de Jesus; 
• II Fórum Internacional 20 de Novembro e VII Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão 

Social do Recôncavo; 
• REAGRO; 
• Seminário de Direito Autoral e Acesso a Cultura;  
• I Ciclo de Apresentação e Conferência dos Estudantes PIBEX e 

PROEXT/MEC/SESU. 
 
 

Além destes, alguns que contemplam também a Meta 02 – Plano de Trabalho do 
Núcleo “Fortalecer o diálogo entre as universidades, institutos, instituições públicas, os 
movimentos e organizações da sociedade civil a fim de articular ações de extensão 
universitária”:  
 
II Encontro da COORDEX - Recôncavo com os Gestores Municipais 
 
Representação da PROEXT/UFRB no Encontro com gestores municipais do Recôncavo, 
EMBRAPA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. 15/01. 
 
Reunião com Diretorias Regionais de Educação do Estado – DIREC, localizadas no 
Recôncavo. Apresentação da estrutura da PROEXT e em especial do Programa de Cultura, 
Levantamento de possíveis parcerias e avaliação das existentes. Apresentação do Curso de 
Extensão em Cinema e Educação. 
  
 Composição do Grupo de Trabalho Para Políticas Públicas do Território Recôncavo 
instituído em Cabaceiras do Paraguaçu em 27/02. Parceiros: INCUBA - Prefeitura de 
Governador Mangabeira – (Secretaria de Desenvolvimento Social) – Prefeitura de Cabaceiras 



do Paraguaçu – (Secretaria de Agricultura) – Associação Comunitária de Jacarezinho / 
Governador Mangabeira – Agente de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia e 
Colegiado do Território do Recôncavo.   
 
Eleição da Coordenação do Colegiado do Território do Recôncavo. Representação da 
PROEXT / UFRB suplência da Embrapa na Coordenação. Composição de instituições 
públicas: UFRB, EMBRAPA, DIREC, DIRES, EBDA, PREFEITURA E CÂMARA 
MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS. 
 
Reunião Promovida Pela Direc 32 e a SEC Bahia por meio da Coordenação do 
Programa de Apoio à Educação Municipal – Participação e apoio da PROEXT, 
apresentação da Pró-Reitoria e do Programa de Cultura em 25/02. Sala dos conselhos da 
UFRB. 
 
Somados aos 19 (dezenove) eventos que foram contemplados pelo Edital 02/2013 e 
realizados ainda em 2013, chegam a um total de 40 (quarenta) realizados ou com a 
participação direta da Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT.  
 
 
PROGRAMA DE LÍNGUAS OUTRAS FALAS, SONS E ESCRITAS 
 
Em parceria com a PROPAAE foi implantado o Programa de Línguas: Outras Falas, Sons e 
Escritas, com a proposição da PROEXT de mudar o projeto do curso para Programa e incluir 
a participação da comunidade externa e dos servidores, um curso de produção de texto em 
língua portuguesa, contratação de uma consultora pedagógica afim de que em médio prazo 
possa ser instituído um Centro de Idiomas na UFRB. 
 
Nos dias 22 e 23 de julho foi dado o início das aulas nos 04 (quatro) campi da UFRB. No 
total foram ofertadas 240 (duzentas e quarenta) vagas para o curso de Língua Inglesa, 120 
(cento e vinte) vagas para o curso de Língua Espanhola e 120 (cento e vinte) vagas para o 
curso de Produção de Texto. No dia 06 de agosto se iniciou a prestação de serviço para 
consultoria e coordenação pedagógica dos cursos de língua inglesa e espanhola.  
 
A consultora fez a Elaboração de Questionário para avaliar as necessidades dos monitores e 
um de atividades para reflexão sobre o ensino de LEs dentro do marco construtivista para 
trabalhar com os monitores na primeira reunião. No decorrer do mês de agosto até o início do 
mês de setembro foram feitas reuniões nos 04 (quatro) campi onde estão acontecendo os 
cursos (Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas e Santo Antonio). Foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: Elaboração de questionário de autoavaliação de alunos e avaliação do 
professor, Preparação e envio para os monitores de sequência de atividades de áudio e vídeo 
para trabalhar How to introduce myself e How to introduce people, Elaboração e envio aos 
monitores de atividades de revisão de possessivos e artigos, vocabulário, compreensão e 
prática oral, tabulação e análise das respostas dos monitores. As atividades do curso se 
encerraram com o “Seminário O Ensino Acadêmico de Línguas como Ação Afirmativa” que 
aconteceram nos dias 15 e 16 de outubro deste ano. No total foram certificados 210 (duzentos 
e dez) estudantes de Língua Inglesa, 92 (noventa e dois) estudantes de língua espanhola e 52 
(cinqüenta e dois) estudantes de produção de texto.  
 
A consultora, com base no acompanhamento da primeira edição do curso, apresentou um 
relatório técnico com dados levantados no decorrer desta ação, que identificam o perfil do 
programa e seu público-alvo, as fragilidades e as alternativas para o aprimoramento das 
próximas edições.  



TABELA 1  - Dados do Programa de Linguas 

 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (P NAIC) 
 
O Programa atende diretamente 162 (cento e sessenta e dois) municípios, através da 
formação a 517 (quinhentos e dezessete) orientadores de estudos (professores efetivos da 
rede municipal que são responsáveis por replicar a formação no município onde estão 
lotados) A primeira etapa do Programa prevista para 2013 está divida em um encontro de 
formação de 40 horas identificado como formação introdutória e mais 04 seminários de 24 
horas cada um. Para atender com maior qualidade e realizar um acompanhamento mais  
próximo das demandas de formação dos municípios, a UFRB estabeleceu parceria com a 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB campus de Ipiaú,  Universidade Estadual de Feira 
de Santana – UEFS e Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, além destes há mais dois  
pólos de formação na própria UFRB, uma no Centro de Ensino em Amargosa e um outro em 
Cruz das Almas. 
 
Conforme previsto, em julho e agosto foi realizado o II seminário em todos os pólos. Na 
semana de 23 à 27/09, foi realizada mais uma edição da Formação Inicial de 40h, com o 
propósito de assegurar a devida formação aos orientadores de estudos dos municípios que 
precisaram realizar substituições destes perfis. De 16 a 27/09 todos os pólos com exceção de 
Cruz das Almas, realizaram o III seminário, como o pólo mencionado, foi quem abrigou a 
última edição da formação de 40h, a realização do seu III Seminário aconteceu do dia 22 a 
24/10. Foram definidos também os cronogramas do IV Seminário e do Seminário de 
Avaliação, que aconteceram respectivamente de 28/10 a 20/11 (contemplando todos os polos) 
e de 09 a 13/12.  
 
O cronograma de formação do programa para 2014 já está definido. As bolsas de estudos dos 
professores das redes municipais envolvidos no programa foram pagas praticamente em sua 
totalidade e foram contratados assistentes administrativos para os pólos por meio da 
Fundação de Apoio a Pesquisa e à Extensão – FAPEX. 
 
Após o Seminário de Avaliação de 09 a 13 de dezembro deste, se encerram as atividades de 
formação, sendo retomadas, a partir de fevereiro de 2014.  
 
TABELA 2  - Dados do PNAIC 

CURSO TOTAL DE VAGAS TOTAL DE CERTIFICADOS 

LINGUA INGLESA 240 210 

LINGUA ESPANHOLA 120 92 

PRODUÇÃO DE TEXTO 120 52 

TOTAL GERAL 480 354 

POLO Municípios 
atendidos 

Professores 
Formadores 

Orientadores de 
Estudos 

Professores 
Alfabetizadores 

UFRB 41 05 123 
UEFS 62 08 222 
UESC 26 03 89 
UNEB/Ipiaú 32 03 91 
TOTAL 1 19 525 

9.949 



Como uma das ações do Fundo de Apoio a Eventos, foi lançado o Edital 03/2013 da PROEXT 

para Apoio à Realização de Eventos Acadêmicos para Proponentes Discentes, com inscrições do 

dia 26 de setembro à 22 de novembro de 2014. Para este fim, foi destinado o valor R$ 100.000,00 

(cem mil reais) divido entre duas categorias: 

  
Quadro 4 – Dados do  Edital 03/2013 
Faixa/Classificação 
do Evento 

Valor Máximo 
Permitido por Faixa 

Valor Total Disponível 
para a Faixa 

Total de 
eventos 
  

Eventos 
Locais/regionais 
  

Até R$ 3.500,00 R$ 70.000,00 20 eventos 
  

Eventos Nacionais Até R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 06 eventos 
  

  

No total foram recebidas 43 (quarenta e três) propostas, 40 (quarenta) para a categoria Eventos 

Locais Regionais e 03 (três) para a categoria Eventos Nacionais, destas foram selecionadas 23 

(vinte e três) 20 Locais Regionais e 03 (três) Nacionais. 

  

Os eventos acontecerão entre março e agosto de 2014 e contemplam os cinco centros de ensino, 

sendo 13 (treze) do CCAAB, 05 (cinco) do CAHL, 03 (três) do CFP, 01 (hum) do CETEC e 01 

(hum) do CCS."  
 
d) Núcleo de Documentação 
                            
- Orientar e acompanhar os programas e projetos de extensão da UFRB não financiados. 
- Orientar gestores de extensão e docentes sobre o registro das ações de extensão da UFRB. 
- Apoiar no planejamento anual da PROEXT. 
- Realizar registro consolidado por modalidade das ações de extensão da UFRB. 
- Realizar o cadastro das ações no Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos da 
PROEXT. 
- Confeccionar certificados das ações de extensão da UFRB, através do SGCE. 
- Buscar viabilidade para registro on line das ações de extensão da UFRB. 
- Buscar viabilidade para utilização do SIGAA. 
- Recepcionar as solicitações de certificados. 
- Recepcionar os relatórios finais das atividades de extensão da UFRB. 
- Realizar a emissão de certificados eletrônicos. 
- Disponibilizar informações sobre ações de extensão da UFRB financiadas e não financiadas 
para atualização/divulgação do sítio da PROEXT. 
- Disponibilizar informações sobre produtos resultantes das ações de extensão da UFRB para 
avaliação, divulgação e publicação. 
- Elaborar Plano de trabalho semestral para o Núcleo. 
- Elaborar relatório de gestão semestral do Núcleo. 
- Acompanhar as atividades dos técnicos administrativos e estagiários do Núcleo. 
 
 
 
 



Tabela 3: Registros das Atividades Extensionistas 2013 
2013 CCAAB CETEC CAHL CCS CFP  Outros Continuados Total 
Programas 
 

0 0 3 1 0 0 0 4 

Programas 
financiados 

0 1 0 0 2 1 0 4 

Projetos 
 

17 0 17 1 0 2 30 67 

Projetos 
financiados 

16 1 1 6 17 0 0 41 

Cursos 
 

15 0 13 7 4 3 1 43 

Eventos 
 

36 11 81 26 25 22 0 201 

Publicações 
 

0 0 0 0 0 2 0 2 

Prestação de 
serviços 

2 0 0 0 0 0 2 4 

Total 86 13 115 41 48 30 33 366 
 
 
Tabela 4: Público alcançado por modalidade nas atividades de Extensão 2013 
2013 CCAAB CETEC CAHL CCS CFP  Outros Total 
Programas 
 

 0 0 2100 4500 0 0 6600 

Programas 
financiados 

0 0 0 0 500 30 530 

Projetos 
 

3620 0 13545 2000 0 4500 23665 

Projetos 
financiados 

10585 2789 5245 5987 8542 0 33148 

Cursos 
 

397 0 585 160 100 450 1692 

Eventos 
 

7756 820 22658 3700 3201 250 38385 

Publicações 
 

0 0 0 0 0 1000 1000 

Prestação de 
serviços 

2 0 0 0 0 0 2 

Total 22360 3609 44133 16347 12343 6230 105022 
 
 
Tabela 5: Números de envolvidos nas ações de extensão 

    2013 CCAAB CETEC CAHL CCS CFP  Outros Total 
Docentes 101 23 75 92 82 124 497 
Discentes  346 103 1505 409 904 1122 4389 
Técnicos  23 0 32 4 12 113 184 
Público  22360 3609 44133 16347 12343 6230 105022 

 
 



Gráfico 1: Ações de Extensão/Área Temática 
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Gráfico 1. Ações de Extensão/Área Temática – Fonte: PROEXT/UFRB 
 
 
Certificados emitidos no período janeiro a dezembro de 2013 
23.573 certificados 
 
Números do Edital 02/2013 – Apoio a Eventos Proponentes Docentes 
 
Número de Propostas Submetidas  Número de Propostas Aprovadas 

44 40 
 
Eventos aprovados e  realizados em 
2013 

Eventos aprovados e a realizar-se em 
2014 

21 19  
 
 
2.2.3 COORDENADORIA DE CULTURA E DE UNIVERSIDADE  
 

Criada no início do segundo semestre de 2013,  a Coordenadoria de Cultura e Universidade é 
responsável por articular iniciativas acadêmicas de extensão com as políticas públicas para os 
campos da cultura, arte, formação, comunicação e direitos humanos. A meta é incentivar e 
desenvolver os projetos, programas e ações da PROEXT relacionadas à formação da 
comunidade acadêmica e sociedades locais.  
 
Seu maior objetivo é potencializar o caráter transversal da cultura, possibilitando o diálogo 
entre projetos de diferentes Centros de Ensino da UFRB com instituições e organizações 
sociais ligadas à arte, cultura, educação, comunicação e meio ambiente, públicas e privadas. 
 
A coordenadoria também é responsável por incorporar projetos de caráter continuado às 
ações institucionais da PROEXT junto à sociedade, através do fomento a empreendimentos 
solidários e criativos que gerem desenvolvimento cultural e social das comunidades locais.  
 



Ações realizadas: 
 
- Reelaboração do Plano de Comunicação institucional da Proext, focando em novas mídias; 
- Levantamento e encaminhamento de demandas de itens impressos para licitação 
Ascom/UFRB; 
-Finalização de textos para atualização do site; 
-Reformulação da arquitetura de informação do site da Proext (a vigorar em janeiro 2014, já 
disponível on line); 
- Produção de marcadores de livro (7.500) para toda a comunidade acadêmica, com calendário 
2014; 
- Finalização do pregão do Canto Coral e contratação da empresa Nata Musical; 
- Criação de lista de discussão para comunicação interna da Proext; 
- Finalização de textos para produção de folder e catálogo institucionais – encaminhados à 
Ascom para impressão; 
- Automação de agenda de eventos no site da Proext; 
- Automação de newsletter para a comunidade acadêmica das noticias da Proext; 
- Criação e atualização contínua de redes sociais da Proext 
- Atualização do site do Memorial; 
- Criação e atualização contínua de redes sociais do Memorial; 
- Criação e atualização contínua do site Canto Coral; 
 - Formação de banco de fotos de eventos da Proext; 
- Apoio, organização e participação diretas nos eventos realizados pela Proext, incluindo os 
em parceria. 
 
Ações em Andamento: 
 
- Ampliação e treinamento da equipe do Núcleo de Comunicação da Proext;  
 
A coordenadoria do Núcleo de Cultura, Comunicação e Divulgação encaminhou projeto à 
PROPAAE para solicitação de bolsistas e elaborou projeto de Curso de Extensão em 
Comunicação para capacitação de servidores da UFRB em Comunicação em Novas Mídias. 
A proposta foi apresentada e aprovada pela Pró-Reitoria de Pessoal, que apoiará a iniciativa, 
viabilizando o pagamento de docentes e suporte de infra-estrutura para realização de 05 
módulos do curso de 40 horas em todos os campi da UFRB. O projeto está em andamento.  
 
- Editais de apoio a eventos para Discentes e Técnicos-Administrativos; 
- Produção do guia de orientações para serviços de comunicação - em fase de 
finalização/elaboração; 
 
- Programa Cinema e Educação - O projeto aprovado engloba estratégias de formação e 
qualificação, aquisição de equipamentos permanentes e acervo, além de produtos e 
mecanismos que visam estruturar um programa em Cinema e Educação em parceria com o 
Fórum de Cineclubes da UFRB.  O projeto se encontra em fase de execução, com atraso, 
devido ao repasse atrasados de verbas da Secult; 
 
- Programa Música e Educação - O projeto aprovado engloba estratégias de formação e 
qualificação em música. O projeto se encontra em fase de execução, com atraso, devido ao 
repasse atrasados de verbas da Secult; 
 
- Montagem de 04 kits com equipamentos de exibição para dar suporte às atividades 
extensionistas nos Centros – a entrega desse material aos gestores e diretores de centro 
acontecerá em janeiro de 2014 



- Planejamento da reforma do prédio do Memorial, junto à vice-reitoria. 
 
-  Programa Canto Coral da UFRB foi concebido a partir da experiência com o projeto Coral 
da UFRB, criado em 2007 pela PROEXT e finalizado no início de 2012, sendo retomado em 
2013. A experiência com o Coral da UFRB foi reconhecida como importante atividade 
acadêmica de extensão, pensada com a finalidade de se constituir num instrumento de 
representação pública da Universidade, e de promover a integração entre as comunidades 
acadêmicas e regionais do Recôncavo. Após um longo processo para licitação para seleção de 
maestro e músicos, o programa foi reiniciado com a contratação da empresa Nata Musical, 
em fins de 2013. Já foram selecionados, em primeira chamada, 34 coralistas; sendo que 
haverá uma nova chamada para 31 de janeiro, podendo atingir um corpo de 40 coralistas. Os 
ensaios acontecerão sempre ‘as sextas-feiras, ‘as 17h, no Campus de Cruz das Almas. Além 
do Coral Adulto, o programa formará um coral infanto-juvenil em parcerias com escolas de 
Cruz das Almas. Nos meses fevereiro, março e abril os ensaios do Coral Adulto visam a 
montagem de um repertório com 1 hora de músicas brasileiras, principalmente baianas, com 
foco em apresentações itinerantes nas diversas cidades do Recôncavo Baiano nos meses 
seguintes. O programa já conta com um site específico - http://www.ufrb.edu.br/cantocoral - 
e uma página institucional em redes sociais virtuais - 
https://www.facebook.com/cantocoralufrb - para alimentar um fluxo de informação aberto ‘a 
comunidade. 
 
Ações não realizadas:  
 
- Apesar de criado o projeto, Birô Multimidia não foi implementado por falta de recursos 
humanos e de espaço, necessitando uma reavaliação, particularmente junto ao Centro de 
Humanidades, por conta de comportar os perfis de artes e comunicação. O Birô Multimidia é 
um projeto de comunicação integrada que envolveria estudantes e professores das áreas de 
artes e comunicação para um trabalho sistemático de produção multimídia da Proext, 
servindo como campo de estágio acadêmico para os cursos envolvidos. 
 
Dada sua recente criação, e ainda sem um programa de planejamento específico pensando na 
gestão anterior, a atuação desta coordenação se voltou a buscar cumprir e fortalecer ações em 
curso, da Proext, principalmente as da Coordenação de Cultura e Extensão e do Núcleo de 
Cultura, Comunicação e Divulgação. 
 
a ) Núcleo de Cultura, Comunicação e Divulgação 
 
b) Núcleo de Formação 

 
O Núcleo de Formação, como setor subordinado à Coordenadoria de Cultura e 

Universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, tem por responsabilidade a criação e o incentivo a 
ações e projetos que qualifiquem, por meio da Educação, as comunidades interna e externa 
dos campi da UFRB. A Professora Tatiana Pequeno assumiu a gestão do Núcleo em maio de 
2013 e, a partir de então, passou a atuar em diversas frentes. 

 
Ações realizadas: 
 

- Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa: consistia em oferecer aos municípios 
que aderiram ao Programa um processo de formação para o corpo docente e coordenações 
pedagógicas durante o ano letivo de 2013 na área da alfabetização, com o objetivo de 
capacitar e atualizar as redes de Educação na perspectiva do letramento. Para promover esta 
ação no espaço geográfico pré-determinado pelo MEC, foram estabelecidos convênios com 



instituições estaduais de ensino superior com capilaridade local. Os pólos foram então 
instituídos em Ilhéus – UESC, Ipiaú – UNEB, Amargosa – UFRB, Cruz das Almas – UFRB e 
Feira de Santana – UEFS. Para estes cinco núcleos, foram selecionadas cinco supervisoras, a 
rigor docentes das universidades aí abrigadas e, a partir deste número, começaram os 
trabalhos para seleção curricular dos formadores, que seriam responsáveis pela aplicação de 
aulas de capacitação para coordenadores que, por conseguinte, levariam a formação para seus 
municípios. Números: 1 Coordenador Geral – Prof. Jaylson Teixeira, 1 Coordenadora 
Adjunta – Profa. Tatiana Pequeno, 5 Supervisores (2 UFRB, 1 UEFS, 1 UESC, 1 UNEB), 21 
Formadores, 161 Coordenadores Locais (1 por município), 507 Orientadores de Estudo 
(Recebe formação na IES e repassa nos municípios) e 9.703 Professores Alfabetizadores 

 
- O Programa de Línguas Estrangeiras – Outras Falas, Sons e Escritas - é uma 

parceria entre Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência 
Estudantil e objetiva a capacitação da comunidade acadêmica para aquisição de línguas 
estrangeiras, especialmente o inglês e o espanhol nos 4 campi da UFRB: Amargosa, Santo 
Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Cachoeira. Houve, além dos idiomas já mencionados, 
oferta de curso de Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa, com o intento de 
aprimorar as faculdades de leitura e escrita dos participantes na língua vernácula. A 
contrapartida financeira da ProExt consistiu na contratação da Profa. Cláudia Jacobi para 
atuar como consultora, acompanhando assim os monitores que ministravam as aulas. Em 
cada campus foram ofertadas as 3 modalidades: Leitura e Produção de Textos, Inglês e 
Espanhol. Ao final do Programa, a PROPAAE e a PROEXT preparam um Seminário em 
Cruz das Almas. O principal trabalho do Núcleo de Formação foi o acompanhamento do 
processo pedagógico realizado pela Profa. Cláudia Jacob. 

- Projeto Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI)  inicialmente tratou de 
articular os Centros de Ensino em torno do possível programa. Para tanto, foram chamados 
professores representantes de cada campus da UFRB, com o intento de projetar possíveis 
cursos para a comunidade idosa local. Assim, foram pensados cursos de informática, de 
nutrição, de dança, cinema, agricultura familiar e saúde doméstica para as cidades em que a 
Universidade tem campus. Entretanto, devido à dif iculdade de verba disponível, bem como a 
indisponibilidade de professores-coordenadores em Amargosa e Cruz das Almas, a Comissão 
implementadora, liderada pela profa. Dóris do CCS, decidiu começar um projeto piloto em 
Santo Antônio de Jesus apenas. 

 
Ações em andamento: 
 
- Processo de Curricularização da Extensão: o processo prevê uma aproximação e um 

diálogo cada vez maior entre a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão, 
procurando fomentar nos fluxogramas dos cursos da UFRB, a experiência bem sucedida 
pelos Bacharelados Interdisciplinares (BI´s) que já preveem uma integralização com a 
extensão. Neste sentido, os estudantes são levados a conhecer o entorno comunitário para 
além dos muros da universidade, promovendo a troca e a constante alimentação entre os 
saberes tradicionais e científicos. 

 
Ações não-realizadas: 
 

- Seminário de Extensão da UFRB. Embora tenha sido o I Ciclo de Apresentações MEC-
Sesu/ Pibex no mês de dezembro, um evento que congregasse todas as propostas importantes 
e fundamentais da PROEXT foi pensado, mas não realizado por conta da quantidade e 
grandiosidade de alguns eventos – especialmente o Fórum 20 de Novembro -. Não obstante, a 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação havia projetado, junto com a Proext e a 
PROPAAE, um grande seminário para o segundo semestre de 2013, mas recuou da proposta. 



c) Núcleo do Memorial  
 
O MEASB, Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia é uma instituição de cunho 
museológico, voltado ao desenvolvimento de atividades específicas e especializado nas áreas 
de patrimônio, memória e identidade.   
 
Atualmente, encontra-se em fase de estruturação do seu acervo e, portanto, fechado a 
visitação. As ações são desenvolvidas internamente e voltadas à recuperação do acervo, tanto 
aqueles que se encontram na Casa Sede do Memorial quanto o que ainda estão depositados 
no Galpão. Para tanto, os estágios supervisionados e pesquisas direcionadas a TCC’s foram 
reativados e com isso, permitir que o acervo mantenha sua função e preserve sua integridade 
e não se degrade ainda mais. Conta com alunos dos cursos de Museologia e História da 
UFRB, capacitados a exercerem atividades museais supervisionadas e orientadas voltadas aos 
interesses do MEASB.  
 
No ano de 2013, avançamos com ações de higienização e recuperação gradativa das coleções 
e objetos do acervo.  
 
Assim, as coleções que foram trabalhadas nos estágios supervisionados são: 
  
Microscópios: higienização, levantamento do fabricante, ano, utilização, identificação das 
peças faltantes e fichamento;  
Quadros: higienização, desmonte e reestruturação de 10 quadros (telas e molduras), 
informações dos retratados (alguns ainda sem identificação), fichamento e acondicionamento 
(faltando alguns vidros que estavam quebrados e já foi solicitado a Proext); 
Livros: Três exemplares da coleção “Livros Raros” já foram higienizados, reestruturados e 
aguardam nova encadernação. Todos eles foram devidamente catalogados; 
Teses: Já foram higienizadas e catalogadas 50 (cinquenta) teses. 
 
Alem desses, esta sendo feito: 
 
Catalogação do acervo: Ficha de catalogação especifica para acervos museológicos foi criada 
e cada objeto trabalhado pelos estagiários ou pesquisado para TCC esta sendo catalogado, 
com descrição pormenorizada, fotografias e inscrições ou informações relevantes.  
 
Pesquisas de TCC: Composição das tintas ferrogálicas para conhecer o melhor método de 
restauro de documentos que a utilizou; Levantamento histórico de três livros, edições 
francesas da coleção de “Obras Raras”, sua higienização, reestruturação física e catalogação. 
 
Estandarte: Levantaram-se quatro indicações para restauro do referido objeto. Dois se 
manifestaram e estamos em negociações para promover a recuperação desse importante 
patrimônio; 
 
Exposição: Elaboração de projeto para um ciclo de exposições no hall de circulação da 
Biblioteca Universitária do Campus de Cruz das Almas que será iniciado em março de 2014, 
com a 1ª mostra;  
 
Edital: Concorremos ao edital PIBEX com projeto para área museológica de catalogação de 
acervo para o MEASB. Estamos no aguardo do resultado;  
 
Divulgação: Promovemos a reestruturação do site do MEASB, atualizando e criando novas 
dinâmicas para interagir com o público interno e externo da comunidade acadêmica; Novos 



formatos para Folders foram elaborados e impressos, criamos marcadores de livros que foram 
distribuídos em livrarias da cidade de Feira de Santana e Cruz das Almas; Criamos um Flayer 
para circular nas redes sociais e promover o acesso ao site do MEASB;   
 
Eventos: O MEASB participou em setembro/2013 da XXXVIII Exposição Agropecuária de 
Feira de Santana (Expofeira 2013) que aconteceu no Parque de Exposições João Martins da 
Silva na cidade de Feira de Santana/BA.  
 
 
2.2..4  Publicações da Pró-Reitoria de Extensão. 
 
a) Revista Extensão  

 
 
 
 
 
 
 

 
b) Catalogo do Fórum Internacional 20 de Novembro 

 
 
 
 
 
 

c) Caderno de Resumos IV CBPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Caderno de Resumos - Fórum Internacional 20 de novembro e VII Fórum Pró-
Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo 


