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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE  
1.1. 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. 

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 (Alterada e 
Substituída pela Resolução UFRB/CONAC Nº 003/2014). 
 
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 
 
Coletânea de Esclarecimentos - Orçamentos em Projetos e Programas de Extensão 
http://www.ufrb.edu.br/proext/images/documentos/CARTILHA_ORCAMENTO_PROEXT_UF
RB.pdf 
 
 
Orientações Gerais para Certificação das Atividades 
http://www.ufrb.edu.br/proext/registro-de-atividades 
 
Resolução 009/2012 – Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX) 
Resolução 013/2012 – Programa Canto Coral 
Resolução 042/2012 – Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia (MEASB) 
Resolução 008/2012 – Fundo de Apoio à Extensão Universitária (FAEU) 
Resolução 011/2014 –  Programa Sênior de Extensão  
Portaria nº 652 – Programa Integrado de Ação Afirmativa (PINAF) 
 
Revista Extensão 
http://www.ufrb.edu.br/revistaextensao/ 
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1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UN IDADE  
 
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, viabilizando 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 sistematização 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 Pró-Reitoria de Extensão estimular a iniciativa, a criatividade, 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 subsidiar a Pró -Reitoria de Extensão no 
cumprimento do estabelecido no caput desse Artigo. 
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1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL  
 

A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Extensão está definida de acordo com o organograma 
apresentado na Figura 1. 

Figura 1. Organograma da PROEXT - 2016 

 
FONTE: PROEXT (2016). 
 
 
1.3.1. DESCRIÇÃO DO ORGANOGRAMA 
 
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO  
 
Prof.ª Tatiana Ribeiro Velloso, Professora Adjunta II, Pró-Reitora desde 01 de agosto de 2015. 
 
 
a) - Secretaria:  
 
Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: planejamento da agenda do gabinete da Pró-
Reitoria, controle de uso e empréstimo de equipamentos, solicitação de materiais permanentes e de 
consumo, planejamento do uso de veículo, recepção e envio de correspondências, atendimento ao 
público, monitoramento do funcionamento do espaço, organização do arquivo, dentre outras 
funções de organização e logística da PROEXT. 
 
Coordenação: Tércio da Silva Menezes, Assistente em Administração, coordenou até 05 de 
fevereiro de 2016. Marluci Barboza Moreira, Assistente em Administração, coordena                                                                                                                                                                                                                                                   
desde 01 de agosto de 2016. 
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b) - Núcleo de Avaliação e Publicação -  NUVAC 
 
É responsável por avaliar as ações de extensão, organizar o banco de dados e as publicações 
relacionadas à Extensão Universitária. 
 
Coordenação: Antonia Viviane Martins Oliveira, Assistente em Administração, coordenou até 17 
de abril de 2016. Este núcleo foi incorporado ao Núcleo de Formação – NUFORM. 
 
COORDENADORIA DE  PROGRAMAS DE EXTENSÃO - COPROEXT 
 
É de responsabilidade da coordenadoria o acompanhamento dos programas e projetos de extensão 
financiados ou não,  dos registros e certificações dos programas, projetos, eventos e demais ações 
acadêmicas vinculadas à extensão na UFRB, bem como a coordenação dos processos seletivos do 
Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), a seleção interna PROEXT MEC-SESu, a 
seleção de projetos através dos editais de apoio a eventos acadêmicos para proponentes docentes, 
servidores técnicos administrativos e discentes e o acompanhamento das solicitações de execução 
dos recursos de Projetos e Programas com financiamento. 
 
Coordenação: Alessandro Rodrigues Brandão Correia, coordenador de 01 de agosto de 2015 a 
dezembro de 2016. 
 
a) - Núcleo de Programas, Projetos e Núcleos de Extensão - NUGEPE 
 
Coordena e acompanha as ações referentes ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
Universitária (PIBEX) e o processo de seleção interna para os editais do PROEXT/MEC-SESu e 
PIBEX. Cabe ainda ao núcleo, o acompanhamento dos estudantes bolsistas de extensão e a pesquisa 
e divulgação de editais para projetos e programas extensionistas da UFRB para todos os públicos. 
 
 Coordenação: Sinvaldo Barbosa Melo, Assistente em Administração, coordena desde 01 de abril 
de 2011. 
                                   
 
b) - Núcleo de Gestão de Recursos - NUGERE 
 
É responsável pelo acompanhamento do planejamento orçamentário da PROEXT, da confecção das 
solicitações de compras dos projetos e programas financiados, do PROEXT/MEC/SESU, 
Programas e projetos institucionais e da PROEXT, aprovados em editais de fomento à extensão 
universitária e do Fundo de Apoio à Extensão Universitária da UFRB. 
 
Coordenação: Robson dos Santos Oliveira, Assistente em Administração, coordena desde 30 de 
janeiro de 2014. 
 
c) - Núcleo de Gestão de Articulação e de Eventos de Extensão - NUAVEX 
 
É responsável pelo planejamento, processo seletivo e acompanhamento do Edital de apoio a 
Eventos. Apoia os eventos da comunidade acadêmica e é responsável pela articulação contínua com 
as comunidades interna e externa e outros segmentos externos. 
 
 Coordenação: Gilene Borges Souza, Administradora, coordenou até 30 de junho de 2016. Luciano 
Simões de Souza, professor Adjunto, coordena desde 01 de agosto de 2016. 
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d) - Núcleo de Gestão de Documentação - NUGEDOC 
 
Tem como responsabilidade orientar e acompanhar as atividades de extensão da UFRB, no que se 
refere ao registro e à certificação. O acompanhamento é feito desde os registros das ações até as 
emissões de certificados. Faz atendimento de solicitações de documentações afins à Extensão 
Universitária. 

Coordenação: Felipe Cardoso dos Santos, Assistente em Administração, coordenou até 05 de 
fevereiro de 2016. Tércio da Silva Menezes, Assistente em Administração, coordena desde 06 de 
fevereiro de 2016. 
 
 
COORDENADORIA DE CULTURA E UNIVERSIDADE - CCU  
 
É responsável por articular iniciativas acadêmicas de extensão na formação da comunidade 
universitária, como a curricularização da extensão, metodologias dialógicas e participativas, 
elaboração e gestão de projetos, além de articular ações acadêmicas de extensão com as políticas 
públicas para os campos da cultura, arte, educação, formação continuada em diversas áreas, 
comunicação e direitos humanos. A meta é incentivar e desenvolver os projetos, programas e ações 
da PROEXT relacionadas à formação da comunidade acadêmica e dos demais segmentos da 
sociedade. 
 
Coordenação: Valdíria Oliveira Rocha, cargo comissionado, responsável pela Coordenadoria 
desde 02 de agosto de 2015. 
 
 
a) - Núcleo de Gestão de Cultura, Comunicação e Divulgação - NUCCOM 
 
Tem como objetivo qualificar a comunicação intra/interinstitucional da PROEXT; promover a 
divulgação das ações realizadas e/ou apoiadas pela PROEXT na UFRB e junto às comunidades em 
que atua; fortalecer a marca institucional da Extensão; promover o reconhecimento da Extensão 
como formação pedagógica e cidadã, distintivo da UFRB. 
 
Coordenação: Sandrine da Silva Souza, Assistente em Administração, coordena desde 17 de 
dezembro de 2013. 
 
b) - Núcleo de Formação - NUFORM 
 
É responsável pelas ações de formação continuada na área extensionista e pela integralização da 
extensão ao ensino e à pesquisa. Tem como principal objetivo a capacitação dos sujeitos envolvidos 
na comunidade acadêmica e demais segmentos sociais, fomentando e fortalecendo o diálogo entre 
os saberes. 
 
Coordenação: Sérgio Luiz Bragatto Boss, professor Adjunto, coordena desde 18 de abril de 2016. 
 
c) - Núcleo de Gestão do Memorial - NUMEM 
 
O NUMEM tem o objetivo de gerir o Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia (MEASB). 
O MEASB, sediado no campus universitário de Cruz das Almas, possui um rico e diversificado 
acervo, com peças datadas do século XVIII ao XX. A criação e a estruturação do MEASB cumprem 
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a justa função de reconhecer a importância da memória social histórica, educacional, cultural e 
acadêmica desse acervo centenário. 
 
Coordenação: Maitê dos Santos Rangel, Assistente em Administração, responsável pelo núcleo 
desde dezembro de 2014.  
 
A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Extensão foi reestruturada em dezembro de 2016, 
após discussão com os Gestores de Extensão dos Centros de Ensino, a equipe da PROEXT e a 
Câmara de Extensão do Conselho Acadêmico, conforme apresentada na Figura 2. 

 
Figura 2. Organograma da PROEXT reestruturado a partir de dezembro de 2016 

 
 

Para melhoria e otimização da gestão da PROEXT, o organograma traz como mudanças: 
 

1. Criação do núcleo exclusivo de comunicação, vinculado ao Gabinete da Pró-reitora por 
compreender a comunicação como interlocutora das políticas gerais da pró-reitoria.   

2. O Núcleo de avaliação e publicação foi extinto, sendo as ações incorporadas ao núcleo de 
formação. 

3. O núcleo de formação passa a ser denominado de núcleo de educação e ações comunitárias 
por compreender que, com o crescimento da UFRB, a formação não traduz a complexidade 
das ações educativas do núcleo, tanto no que diz respeito ao fortalecimento das políticas de 
extensão junto à comunidade universitária, como nas ações de extensão que promovem 
encontro de saberes. Dessa forma, o núcleo se amplia e ganha mais importância ao abraçar 
as políticas acadêmicas de curricularização da extensão, e formação extensionista, além de 
uma série de ações realizadas em parceria com docentes e/ou comunidades locais.  

4. Criação do núcleo de cultura e territórios, em substituição ao amplo núcleo de comunicação 
e cultura do organograma anterior. Compreendeu-se a necessidade de um núcleo específico 
de cultura em diálogo com os territórios de identidade, para atender aos princípios 
emancipatórios e à Missão da UFRB, de promover o desenvolvimento territorial; e por ser, a 
cultura, a maior riqueza material e simbólica destes territórios, com ampla demanda de 
formação e intercambiamento de manifestações e produção artística e cultural. 
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1.4.1.4.1.4.1.4.  MACROPROCESSOS FINALISTICOS  
 
I) Consolidar e expandir a Extensão Universitária, integrando-a ao ensino e à pesquisa de 
forma indissociável; 
II) Ampliar as ações de permanência para os discentes da UFRB; e 
III) Fomentar as relações inter-institucionais para fortalecer o Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

1. Divulgar e instituir a integralização da extensão aos cursos de graduação como parte 
do processo formativo da comunidade acadêmica 

 
Ações realizadas:  
• Realização de encontros com a PROGRAD para discussão e encaminhamentos da 

integralização da extensão universitária nos cursos de graduação da UFRB; 
• Participação de encontros com coordenadores de Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs, 

Colegiados de Curso conjuntamente e, ou articulados com a PROGRAD; 
• Promoção de encontros com os docentes dos Centros de Ensino; 
• Realização de reuniões com os Gestores de Extensão para socialização e discussão sobre as 

ações de curricularização da extensão. 
• Organização de grupo de estudo na PROEXT sob a direção do núcleo de formação. 
 
Núcleos responsáveis pelas ações: Coordenadoria de Cultura e Universidade com o Núcleo de 
Formação 

 
 

2. Fortalecimento e Ampliação de Políticas de Extensão Universitária na UFRB 
 

Ações realizadas:  
• Apoio a realização de eventos nas categorias Docentes, Discentes e Técnico-

administrativos; 
• Execução do Programa Canto Coral. Resolução 013/2012; 
• Fortalecimento do PIBEX. Resolução 09/2012; 
• Estruturação do Memorial do Ensino Superior Agrícola – MEASB com construção de 

projetos de captação de recursos, de promoção de eventos formativos e de articulação com 
outras unidades da UFRB: 

• Parcerias com outras instituições como MINC, SECADI/MEC, FORPROEXT, UEFS, SDR, 
CAR, SECULT, Colegiados Territoriais (Recôncavo da Bahia, Portal do Sertão e Vale do 
Jiquiriçá), entre outros; 

• Firmação do sistema on-line de certificação; 
• Execução do Programa PROEXT-MEC-SESu; 
• Intensificação de divulgação de ações e políticas de extensão da UFRB; 
• Elaboração e colaboração em projetos/ programas de extensão para captação de recursos 
externos; 
• Elaboração de procedimentos institucionais de registros, certificação e documentação da 
extensão universitária na UFRB; 
• Apoio na articulação e nos procedimentos administrativos de Programas Institucionais (20 
de novembro, seminários de gestão, círculo de conferências, etc); 
• Articulação e, ou criação de Redes Institucionais de Grupos e Núcleos de Extensão e de 
Pesquisa nas temáticas de Agricultura Familiar, Agroecologia e Desenvolvimento Rural, 
Cultura e Energia; 
• Participação na Rede Baiana de Inovação, Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar e 
Agroecologia; 
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• Participação do Fórum Nacional e Baiano dos Pró-Reitores de Extensão e Coordenação do 
Fórum Regional dos Pró-Reitores de Extensão – Nordeste; 
• Realização de reuniões e oficinas junto com a PROPLAN e parceiros para captação de 
recursos para as atividades de Extensão Universitária; 
• Diálogo com a PROPLAN e a PROAD para encaminhamentos dos processos de 
planejamento e de execução orçamentária das atividades de extensão universitária. 
• Realização de atividades em parceria com Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias, 
Superintendências e Centros de Ensino. 

 
Núcleos responsáveis pelas ações: Gabinete da Pró-Reitoria de Extensão e Secretaria de Apoio 
Administrativo/ Coordenadoria de Cultura e Universidade e os núcleos: Gestão de Cultura, 
Comunicação e Divulgação; Núcleo de Gestão do Memorial; Núcleo de Formação / Coordenadoria 
de Programas de Extensão e os núcleos: Articulação e Eventos de Extensão; Programas, Projetos e 
Núcleos de Extensão; Gestão de Documentação e Gestão de Recursos.  
 
 

3. Acompanhamento e incentivo da Extensão Universitária nos Centros de Ensino 
 

Ações realizadas:  
• Incentivo à participação em editais de fomento da extensão universitária; 
• Diálogo regular com os Gestores de Extensão dos Centros de Ensino e participação e apoio 
nos eventos realizados pelos Centros de Ensino. 
• Orientação para elaboração de projetos e programas de extensão. 
• Campanhas e peças publicitárias, informação em tempo real sobre as ações. 
• Acompanhamento regular das ações com financiamento externo. 
• Orientação permanente sobre registro e certificação das atividades de extensão. 
• Promoção de diálogo entre a comunidade acadêmica e as demandas territoriais. 

 
Núcleos responsáveis pelas ações: Gabinete da Pró-reitoria de Extensão / Coordenadoria de 
Cultura e Universidade e os núcleos de: Gestão de Cultura, Comunicação e Divulgação; Formação / 
Coordenadoria de Programas de Extensão e os núcleos: Articulação e Eventos de Extensão; 
Programas, Projetos e Núcleos de Extensão.  
 
 

4. Divulgação da Extensão Universitária da UFRB 
 
Divulgação do conceito de extensão universitária como atividade pedagógica, acadêmica e 
científica voltada para o processo formativo da comunidade acadêmica, considerada como 
estratégia de diálogos com outros segmentos na sua relevância, para cumprimento da função social 
da UFRB. 

 
Ações realizadas:  

• Encontros de Gestores de extensão, da Câmara de Extensão e equipe da PROEXT para 
planejamento, monitoramento e avaliação; 

• Participação em eventos acadêmicos; 
• Elaboração de materiais de divulgação das atividades de extensão universitária da 

UFRB; 
• Publicação da Revista Extensão em sua XI edição; 
• Campanhas de fortalecimento da marca da PROEXT nos canais institucionais e na 

mídia; 
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• Definição e organização do uso da identidade visual da PROEXT, com produção de 
manuais;  

• Atualização permanente do site da PROEXT; 
• Criação de marcas e manual de identidade visual para programas, projetos, ações e 

equipamento cultural; 
• Realização de oficinas de formação técnica para a equipe PROEXT, sobre linguagens e 

meios eletrônicas;  
• Produção física e virtual de folders, cartilhas, banners, marcadores de livro e calendário 

da PROEXT; 
• Divulgação das ações das Coordenadorias e dos Núcleos e Programas da PROEXT; 
• Reunião com Coordenadores de Programas de extensão para dinamizar a comunicação e 

a integração dos participantes;  
• Manutenção, impulsionamento e avaliação das redes sociais da PROEXT, do Memorial 

do Ensino Superior Agrícola e do Programa Canto Coral; 
• Manutenção da agenda eletrônica dos Eventos e Ações de Extensão da UFRB; 
• Divulgação de editais e ações nacionais e regionais de extensão universitária e de 

desenvolvimento tecnológico; 
• Atualização dos dados, documentos e do layout do site da PROEXT e do MEASB; 
• Participação nas ações dos Fóruns Nacional, Regional e Estadual de Pró-Reitores de 

Extensão; 
• Acompanhamento da coordenação do Programa Mais Cultura para as atividades de 

comunicação entre os Centros de Ensino e o MEC; 
• Elaboração de livro comemorativo dos 10 Anos da PROEXT para o II Simpósio de 

Extensão Universitária; 
• Apresentação dos Grupos e Núcleos de Extensão e Pesquisa da Área de Energia de 

maneira articulada com a PPGCI. 
 
 
Núcleos responsáveis pelas ações: Gabinete da Pró-reitoria de Extensão, Secretaria de Apoio 
Administrativo, Núcleo de Avaliação e Publicação / Coordenadoria de Cultura e Universidade  e os 
núcleos: Gestão de Cultura, Comunicação e Divulgação; Gestão do Memorial; Formação e 
Programa Canto Coral / Coordenadoria de Programas de Extensão e os núcleos: Articulação e de 
Eventos de Extensão; Programas, Projetos e Núcleos de Extensão; Gestão de Documentação; 
Gestão de Recursos  
 
 
IV) Fortalecer a relação inter-institucional e o vínculo com a comunidade do Recôncavo; e 
V) Dotar as instituições de um quadro de pessoal com a quantidade, capacitação e 
qualificação adequada, para otimizar o desenvolvimento da instituição 
 
 

1. Colaboração com o Desenvolvimento Institucional da UFRB e Desenvolvimento da 
Extensão Universitária 
 
Ações realizadas:  

• Reestruturação do organograma e dos núcleos de extensão da PROEXT  para atender ao 
crescimento institucional da UFRB; 

• Reestruturação do espaço físico da PROEXT; 
• Definição e fortalecimento da identidade visual da extensão e da UFRB nos produtos da 

extensão; 
• Atualização e reorganização do Programa Canto Coral da UFRB; 
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• Ampliação de parcerias interinstucionais e intrainstitucional; 
• Fortalecimento da relação entre a UFRB e a educação básica; 
• Acompanhamento dos eventos e das atividades de extensão nos Centros de Ensino; 
• Participação nos eventos das Pró-Reitorias: Gestão Pessoal - PROGEP; Ações Afirmativas e 

Assuntos Estudantis - PROPAAE; Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação - PPGCI e 
Graduação - PROGRAD; 

• Participação no Grupo Institucional de Trabalho – GT Zika Zero – a UFRB no combate ao 
Aedes aegypti – integrando a Mobilização Nacional da Educação Zika Zero: palestras e 
oficinas em escolas públicas. Elaboração, diagramação e produção de kit pedagógico Missão 
Zika Zero; 

• Integração à Comissão Institucional de organização do IV RECONCITEC, com elaboração 
de projeto para captação de recursos, e para organização do II Simpósio de Extensão 
Universitária de forma articulada;  

• Reuniões e diálogo com a PROPAAE para integração das atividades de extensão 
universitária às atividades de ações afirmativas e assuntos estudantis; 

• Atendimento aos coordenadores e participantes dos projetos e programas de extensão 
universitária; 

• Acompanhamento aos projetos e programas de extensão financiados e não financiados; 
• Diálogo com as Empresas Juniores e Grupos de Estudantes em Coletivos na articulação e no 

apoio para a realização de atividades de extensão universitária; 
• Acompanhamento dos Programas Institucionais de Bolsas de Extensão Universitária da 

UFRB; 
• Acompanhamento e fortalecimento da CaSa do Duca. 

 
Núcleos responsáveis pelas ações: Gabinete da Pró-reitoria de Extensão, Secretaria de Apoio 
Administrativo, Núcleo de Avaliação e Publicação / Coordenadoria de Cultura e Universidade  e os 
núcleos: Gestão de Cultura, Comunicação e Divulgação; Gestão do Memorial; Formação e 
Programa Canto Coral / Coordenadoria de Programas de Extensão e os núcleos: Articulação e de 
Eventos de Extensão; Programas, Projetos e Núcleos de Extensão; Gestão de Documentação; 
Gestão de Recursos.  
 
 
2. Contribuição, através da extensão universitária, com o desenvolvimento territorial 
 
Ações realizadas: 

• Acompanhamento da evolução das políticas e ações territoriais a partir da representação da 
UFRB nos Colegiados Territoriais do Recôncavo da Bahia, do Portal do Sertão e do Vale do 
Jiquiriçá e em especial as Câmaras Técnicas de Cultura, Educação e Juventude; 

• Fomento e acompanhamento das ações para as compras públicas com campanhas de 
fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento territorial, estabelecendo  
relação entre a PROPAAE, a PROAD e a PROPLAN e as Redes dos Empreendimentos da 
Agricultura Familiar, com realização de atividades formativas; 

• Fortalecer e criar espaços de visibilização das ações que atuam sobre os saberes e os sabores 
dos Territórios de Identidade através de apoio às exposições, às feiras, entre outros na 
articulação com os Núcleos, Programas e Projetos de Extensão Universitária; 

• Participar e acompanhar a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Territorial 
Sustentável dos Territórios do Portal do Sertão, Vale do Jiquiriçá e Recôncavo da Bahia, sob 
coordenação do NEDET – Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial; 

• Apoiar e acompanhar as ações nas comunidades da Baixa da Linha e da Vila Guaxinim no 
Campus de Cruz das Almas junto com os Programas e Projetos de Extensão Universitária; 

• Divulgar editais públicos importantes nas diversas áreas de interesse dos territórios; 
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• Realizar e/ou participar de atividades de formação e orientação para concorrência pública à 
editais de fomento; 

• Participar de atividades de formação em diversas áreas, solicitadas por agentes territoriais; 
• Ampliação do diálogo com comunidades, grupos e manifestações culturais dos territórios; 
• Apoiar, participar e colaborar com a visibilidade de atividades realizadas em comunidades 

quilombolas.  
 
Núcleos responsáveis pelas ações: Gabinete da Pró-Reitoria, Coordenadoria de Cultura e 
Universidade, Coordenadoria de Programas de Extensão, Núcleo de Gestão de Articulação e de 
Eventos de Extensão, Núcleo de Gestão de Cultura, Comunicação e Divulgação e Núcleo de 
Formação. 
 
 
3. Estruturação de um Plano Contínuo de Cultura na Extensão Universitária 
 
Ações realizadas: 

• Identificação de principais ações estratégicas dos Territórios de Identidade para propor ações 
conjuntas no âmbito da cultura; 

• Elaboração e participação em ações de extensão universitária para os grupos e os gestores 
culturais dos Territórios de Identidade do Recôncavo da Bahia, do Portal do Sertão e do 
Vale do Jiquiriçá; 

• Acompanhamento e fomento de atividades do Memorial do Ensino Superior Agrícola – 
MEASB para comunidade acadêmica e externa e elaboração de projeto para adequação da 
infraestrutura e captação de recursos; 

• Criação de Projeto de Musicalização e Coral Infantil, em escola pública municipal; 
• Fortalecimento do Programa Canto Coral: atualização do programa; seleção de novos 

integrantes; aquisição de vaga para servidor técnico em Regência; criação de novas ações: 
filantrópica bimensal, no Abrigo dos Idosos em Cruz das Almas; e O Luau do Coral, 
atividade mensal de socialização e exercício do canto solo; 

• Integração e a atuação pedagógica no Núcleo de Educação Profissional do Campo, do 
Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo (CETEP), com parceria também 
com a SUPROF/SEC-BA; 

• Participação no Conselho Municipal de Juventude do município de Cruz das Almas; 
• Participação no Fórum de Educação do Campo Recôncavo e Vale do Jiquiriça - Apoio e 

participação acadêmica em palestras/mesa redonda; 
• Participação no Festival da Juventude do Portal do Sertão, em Feira de Santana - BA; 
• Participação na VIII Festival de Cultura do Iguape, em Santiago do Iguape – Cachoeira - 

BA; 
 
Núcleos responsáveis pelas ações: Gabinete da Pró-Reitoria, Coordenadoria de Cultura e 
Universidade, Núcleo de Gestão de Articulação e de Eventos de Extensão e Núcleo de Formação. 

 

1.4. PRINCIPAIS PARCEIROS 

• Unidades da UFRB: REITORIA, PROPAAE, PPGCI, PROAD, PROPLAN, PROGRAD, 
PROGEP, ASCOM, COTEC, SIPEF, SUPAI e SEAD; 
• IES: UFBA, UEFS, UNEB, UFSB, UESB, UESC, IFBA, UFOB e IF Baiano; 
• Secretarias Estaduais: SECULT, SDR, SEPLAN, SUPROF/SEC; 
• Ministérios Federais: MINC, MEC, MDA/SEAD; 
• Colegiados Territoriais do Recôncavo da Bahia, do Portal do Sertão e do Vale do Jiquiriçá. 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇ ÕES  
 

2.1 PLANO DE TRABALHO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO -  2016 
 

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

 
• Incrementar práticas acadêmicas e político-pedagógicas comprometidas com o 

desenvolvimento territorial, tendo em vista a qualidade da educação pública, a justiça 
social, a democracia, o respeito a diversidade e a promoção da cidadania; 

• Integrar diferentes iniciativas, programas e projetos de Extensão Universitária na UFRB; 
• Fortalecer iniciativas como o PIBEX 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 ausência de integração e articulação interna e 

externa, no que concerne à captação de recursos, às políticas e ações de extensão e 
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, dos Territórios de 
Identidade e d a s  organizações envolvidas nas atividades extensionistas da UFRB, 
respeitando a sua autonomia e a integração dos muitos e diversos saberes; 

• Resguardar o caráter formativo e de construção do conhecimento da extensão Universitária 
na UFRB, autônomo, emancipatório, 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 saudáveis, arte e cultura, geração de trabalho e 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 territorial, 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 a 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 de 
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; 
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• Incrementar ações que possibilitem a produção e publicação de trabalhos acadêmico-
científicos em torno da Extensão Universitária;  

• Implantar um Banco de dados de Extensão Universitária da UFRB articulado com a 
construção de indicadores de desempenho e de avaliação e de visibilização das ações de 
extensão universitária;  

• Integrar com as outras Pró-Reitorias as ações acadêmicas, a partir do princípio educativo da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária; 

• Visitar periodicamente os Centros de ensino da UFRB. 
 
 
De acordo com os princípios da indissociabilidade, interdisciplinaridade e interação dialógica 
são diretrizes deste Plano de Trabalho, em consonância com o atual Plano de Gestão da 
PROEXT/UFRB em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2015 - 
2019: 
 
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 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 de redes de universidades, institutos e organizações sociais para 
atuação territorializada;  
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 da UFRB.  
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2.1. PLANO DE TRABALHO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Consolidar e Expandir a Extensão Universitária, integrando-a ao ensino e à pesquisa de forma indissociável 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

1. Otimizar a gestão 
das ações de extensão 
na UFRB  

1. Implantar programa de apoio a Programas e Projetos PIBEX não financiados: 
• Definir recursos; 
• Instituir percentual de recursos de custeio com esta finalidade. 

2. Promover cursos e/ou oficinas de formação (conceitual, metodológica, outras), em parceria com a 
PPGCI, a PROPAAE e a PROPLAN. 

 

3. Promover cursos e/ou oficinas de gestão e prestação de contas de projetos e programas, em parceria com 
a Coordenadoria de Projetos e Convênios/ PROPLAN, PPGCI e PROAD. 
 

4. Realizar reuniões periódicas com os coordenadores das ações de extensão da UFRB. 
 

5. Criar Fóruns de extensão com as áreas de conhecimento e atuação extensionista: 
• Fórum da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural; 
• Fórum de Cultura; 
• Outros. 
 

6. Pesquisar e instituir meios de transferir a execução financeira das atividades de extensão para os 
proponentes. 

• Regulamentar a política de repasse financeiro para conta dos proponentes. 
• Acompanhar e orientar para a prestação de contas. 

NUGEPE 
NUFORM 
Gabinete 
COPROEXT/CCU 
NUGERE 

2.  Planejar a execução 
financeiro-
orçamentária da Pró-
Reitoria de Extensão 

1. Avaliar os desafios do orçamento e da gestão e mensurar o crescimento das ações (considerar fatores 
internos e externos); 
2. Garantir a alocação de recursos para as atividades planejadas pela PROEXT (interna e externamente); 

 

3. Dialogar com a Pró-reitoria de Administração (PROAD) e a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) 
para otimizar o processo de compras. 

NUGERE 
NUGEDOC 
COPROEXT 

3.  Buscar ampliação 
de recursos para as 
atividades de extensão 

1. Instituir a função e os procedimentos na organização interna da Pró-Reitoria para: 
- Mapear e reunir com as iniciativas de financiamento das agências de fomento; 
- Concorrer com propostas institucionais; 
- Divulgar editais para a comunidade; 
- Orientar para a submissão de propostas. 
 

NUGERE 
NUGEPE 
NUCCOM 
NUAVEX 
Gabinete 
COPROEXT 



 

    23 

2. Ampliar os recursos para a manutenção do Fundo de Apoio a Extensão Universitária (FAEU – Resolução 
CONAC 008/2012). 
- Alinhar as previsões orçamentárias anuais com as cobranças via GRU das atividades de extensão. 
- Estabelecer parcerias com órgãos públicos, empresas privadas e mistas, organizações sociais e artístico-
culturais.  
 
3. Regulamentar a forma de arrecadação das atividades de extensão, garantindo a legalidade e o retorno dos 
recursos para o Fundo de Apoio a Extensão Universitária (FAEU). 
- Desenvolver estudos com base na legislação vigente sobre o tema; 
- Manter diálogo com a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) e Procuradoria Jurídica. 
- Garantir junto a PROPLAN que o orçamento anual da PROEXT seja formulado de maneira a assegurar 
consignação de dotações orçamentárias compatíveis com a arrecadação estimada. 

NUGERE 
 

4. Registrar todas as 
atividades de extensão, 
mantendo um sistema 
de avaliação, 
monitoramento e 
acompanhamento 

1. Construir sistema unificado de fluxo para registro e certificação das atividades: 
• Criar comissão específica, com participação dos gestores de extensão dos Centros. 

 
2. Implantar o sistema (SIGAA) para automatizar recepção e registro de projetos, programas e ações de 
extensão. 
 
3. Promover campanhas de divulgação e sensibilização de que a Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) é a 
certificadora oficial da UFRB (resolução CONAC 003/2014, capítulo IV). 

COPROEXT 
NUGEPE 
NUGEDOC 
NUCCOM 
 
 

5. 10 anos 
comemorativos da 
PROEXT 

• Lançar Publicação em Edição Comemorativa e Catálogo Comemorativo com os Projetos e 
Programas de Extensão do PIBEX; 

• Promover Exposição de Fotos nos Centros de Ensino e na PROEXT com as ações de Extensão da 
UFRB. 

NUGAV 
NUCCOM 
NUAVEX 

4. Comunicação/ 
Revista  

• Comissão para construir os instrumentos de reformulação das normas de submissão e dos 
instrumentos de avaliação a partir das especificidades dos trabalhos apresentados (três tipos de 
trabalhos) 

NUGAV 
NUCCOM 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Ampliar as Ações de Permanência para os Discentes da UFRB 

1. Ampliar o número 
de ações de extensão, 
com destaque para as 
políticas estratégicas da 
Gestão 

1. Ampliar o número de bolsas do Programa Institucional de bolsas de Extensão Universitária (PIBEX): 
• Indicar na proposta orçamentária um aumento da dotação, conforme os percentuais previstos no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-2019). 
• Contemplar nos próximos editais a seleção de um quantitativo maior de projetos, conforme prevê o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-2019). 
 

2. Implantar a Universidade Aberta à Maturidade – Coordenação: Prof. Robério Marcelo Rodrigues 
 

3. Criar políticas de acompanhamento regular dos projetos e programas do PIBEX e PROEX MEC SESU: 
• Realizar visitas in loco; aplicar instrumentos de avaliação; fazer registros áudios-visuais; promover 

encontro com extensionistas; e analisar e divulgar resultados, extraindo dados e construindo 
estratégias. 

 

4. Mobilizar e acompanhar os gestores de extensão dos Centros; 

 

6. Extensão em movimento – plantão semestral nos Centros de Ensino; 

 

7. Mapear e incentivar ações e parcerias nos Territórios de Identidade; 

 

8. Comunicação dinâmica para visibilizar e promover difusão, trocas, parcerias; 
• Propor política de comunicação das ações institucionalizadas e estratégicas. 

9. Discutir com as Pró-Reitorias – PROPAAE, PROGRAD e PPGCI – sobre as bolsas de estudantes para 
geração de dados e com os Gestores de Extensão dos Centros de Ensino – no caso de apoio de órgãos de 
fomentos – CNPq, CAPES, FAPESB, entre outros. 

NUGEPE 
CCU  
NUFORM 
COPROEXT 
Gabinete 
NUCCOM 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Dotar a instituição de um quadro de pessoal com a quantidade, capacitação e qualificação adequada, para 
otimizar o desenvolvimento da Instituição 
1. Estruturar e 
fortalecer as atividades 
da PROEXT  

1. Realizar monitoramento e avaliação e atividades formativas com a equipe; 
2. Organizar a Documentação da PROEXT em ambiente adequado; 
3. Reestruturar/ reorganizar o ambiente físico da PROEXT. 

Gabinete 
COPROEXT/ CCU 

2. Elaborar Plano de 
Cultura para a 
PROEXT 

A partir da Rede/Fórum de Cultura com a comunidade da UFRB e parceiros estratégicos no Território para 
discussão e acompanhamento das políticas culturais: discutir e propor um Programa de formação artístico 
cultural para a educação formal e livre, destinado à comunidade acadêmica e territorial; identificar as ações 
estratégicas dos Territórios para propor ações conjuntas; mapear ações de extensão cultural nos Territórios. 

CCU 
NUFORM 
NUGERE 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fomentar as Relações Inter-Institucionais para Fortalecer o Ensino Pesquisa e Extensão 

1. Instituir a 
curricularização da 
extensão na UFRB  

1. Criar comissão ou GT de trabalho da PROEXT para instituir a curricularização, em parceria com a 
PROGRAD, Centros de Ensino e Coordenação de Colegiados de Cursos; 

 

2. Implantar o Programa Ação Curricular em comunidade. 
- Dialogar com a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) no sentido de promover e desenvolver estratégias 
de curricularização mediante interlocução com os colegiados e coordenações dos cursos. 
 

3. Sistematizar experiências de outras instituições e da UFRB: 
• Realizar seminário conjunto com a PROGRAD e Colegiados de Cursos que possuem experiências e 

convidar o FORPROEX. 

NUFORM 
COPROEXT 
CCU 
 
 
 
 
Gabinete 

2. Articular espaços 
institucionais para 
desenvolvimento e 
intercâmbio de 
atividades de extensão 
universitária 

1. Participar da Comissão Organizadora do Fórum 20 de Novembro, sob coordenação da PROPAAE. 

 

2. Dar suporte a Reitoria e aos Centros de Ensino na discussão de compartilhamento de espaços (Centro 
Vocacional Tecnológico Territorial - CVTT – Pesca – Santo Amaro; Campo Experimental da CEPLAC; 
Estações Experimentais do Governo do Estado; entre outros); 
 

3. Contribuir com a Rede Baiana de Inovação, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Rural Sustentável a partir das representações institucionais da UFRB. 

 

4. Contribuir com as ações do Logística Sustentável sob coordenação da PROAD. 

 

5. Apoiar as ações dos programas de extensão universitária junto a Gestão de Extensão dos Centros de 
Ensino; 
 

6. Realizar o II Simpósio de Extensão Universitária, alternada com a IV Jornada de Extensão Universitária 
(em conjunto com o RECONCITEC). 

Gabinete 
CCU 
COPROEXT 
 
 
 
 
 
NUFORM 
NUCCOM 

3. Instituir política de 
avaliação da extensão 
universitária  

1. Participar e acompanhar a pesquisa nacional do FORPROEX. 
2. Constituir e coordenar GT de trabalho de avaliação da extensão universitária na UFRB, a partir do que já 
tem produzido e propor indicadores. 

NUFORM 
COPROEXT 
CCU 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer a relação Inter- Institucional e o vinculo com a comunidade do Recôncavo 

1. Fortalecer o 
compromisso 
Institucional com o 
desenvolvimento 
territorial 

1. Acompanhar a evolução das políticas e ações territoriais: 
- Representar a UFRB nos espaços e atuar em parceria nos Colegiados Territoriais; 
- Ter atuação prioritária  nas Câmaras Técnicas de Cultura, Educação e Juventude, principalmente no 
Recôncavo da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Portal do Sertão; 
- Acompanhar as compras públicas com campanhas de fortalecimento da agricultura familiar e o 
desenvolvimento territorial na relação com a PROPAAE, PROAD e PROPLAN; 
- Reunir com as Organizações da Agricultura Familiar para discussão da Chamada Pública, junto com a 
PROAD e PROPAAE; 
- Realizar Campanha de Educação Alimentar no Restaurante Universitário e nos ambientes acadêmicos para 
discussão da Segurança Alimentar e Nutricional; 
- Fortalecer e criar espaços de visibilização dos saberes e dos sabores dos territórios de identidade 
(exposições, feiras, entre outros); 
- Acompanhar a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Territorial Sustentável dos Territórios do Portal 
do Sertão, Vale do Jiquiriçá e Recôncavo da Bahia, sob coordenação do NEDET. 
 

2. Construir, em parceria com o Reitorado e os Territórios, um programa de vivência universitária em 
comunidade, articulado com a curricularização da extensão universitária. 
 

3. Mapear, visibilizar e articular núcleos, programas e projetos de extensão na UFRB que tratam da temática 
do desenvolvimento territorial e agricultura familiar e cultura, entre outros. 
 

4. Articular uma coluna específica no site da PROEXT para divulgar a agenda cultural, os acontecimentos 
importantes dos Territórios do Portal do Sertão, do Vale do Jiquiriçá e Recôncavo da Bahia: 

• Produção de um catálogo cultural, territorial virtual. 
 

5. Articular rede de parceiros: Colegiados dos Territórios, NEDET, Prefeituras Municipais, 
empreendimentos, comunidades, organizações sociais, universidades, escolas técnicas e públicas, 
instituições. 
 

6. Acompanhar as ações nas comunidades da Baixa da Linha e da Vila Guaxinim no Campus de Cruz das 
Almas, a partir do desenvolvimento de projetos/ programas de extensão da UFRB. 
 
7. Criar e apoiar programas institucionais na relação com o Território e as Prefeituras Municipais como 
espaço formação. 

PROEXT 
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2.2. RESULTADOS DA GESTÃO - 2016 
 

Em conformidade com o Plano de trabalho para 2016, a Pró-Reitoria de Extensão, através de 
seus núcleos e coordenadorias, realizou ações orientadas pelos objetivos de divulgar e discutir a 
importância da integralização da extensão aos cursos de graduação; discutir os fluxos de registros e de 
certificação das atividades de extensão nos Centros de Ensino; fortalecer e ampliar as políticas de 
extensão na UFRB; acompanhar e incentivar a extensão universitária nos Centros de Ensino; divulgar a 
Extensão Universitária na UFRB; colaborar com desenvolvimento institucional da UFRB e contribuir 
com o desenvolvimento territorial; e estruturar ações de cultura no âmbito da UFRB. 

 
2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Gabinete da Pró-Reitoria 
 

A Pró-reitoria de Extensão - PROEXT é o setor da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia responsável por promover a interação com outros segmentos da sociedade de que faz parte e 
a quem deve retornar suas ações de ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, faz parte da 
administração central e o Gabinete da Pró-Reitoria coordena a equipe da PROEXT e faz a 
representação desta unidade na UFRB. 

As ações coordenadas pela PROEXT estão nas formas de programas, projetos, cursos, 
eventos, prestação de serviços e consultoria, publicações e outros produtos acadêmicos, inseridos 
em áreas temáticas que estão em consonância com as orientações do Plano Nacional de Extensão 
Universitária: Comunicação, Cultura e Arte, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho. 

Considera-se que o desenvolvimento e o fomento à Extensão Universitária são voltados para 
a promoção de um processo educativo, artístico, cultural e científico promovido pelas universidades 
para estabelecer uma relação mais direta com outros segmentos da sociedade, dando retorno para a 
população com ações de ensino, pesquisa, extensão. É um modo de a universidade realizar e 
participar, em conjunto com outros setores da sociedade, de programas e projetos que promovam a 
superação das desigualdades sociais e o desenvolvimento territorial sustentável e solidário. 

Neste contexto, em 2016, o Gabinete da Pró-Reitoria com a ação de coordenar a Extensão 
Universitária na UFRB, realizou as seguintes ações: 

 
• Encontros de Gestores de Extensão e de coordenadores/as de programas e projetos de 

extensão financiados ou não; 
• Participação em reuniões de Conselhos – Acadêmico e Universitário – e da Câmara de 

Extensão na representação da PROEXT; 
• Atendimento à solicitação de documentos afins à extensão universitária da Reitoria, Pró-

Reitorias e órgãos administrativos relacionados; 
• Participação em eventos, internos e externos, acadêmicos e relacionados à extensão 

universitária; 
• Acompanhamento da elaboração e do monitoramento das solicitações de compras e serviços 

dos programas e projetos de extensão financiados; 
• Orientação para busca de apoios para os programas e projetos de extensão não financiados; 
• Acompanhamento da distribuição dos materiais e dos equipamentos adquiridos aos 

Programas e Projetos afins; 
• Acompanhamento aos Programas Institucionais de Extensão Universitária; 
• Acompanhamento à Revista Extensão; 
• Manutenção do número de bolsas para o Programa PIBEX; 
• Elaboração de projetos/ programas para aumento do número de bolsas para a extensão 

universitária; 
• Acompanhamento aos Processos seletivos dos Programas PIBEX, Edital de Apoio aos 

Eventos e PROEXT-MEC-SESu; 
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• Construção de portifólio para apoio de emendas parlamentares; 
• Acompanhamento da Reitoria e da Presidência da Câmara de Extensão na articulação de 

apoio de emendas parlamentares com Senadores/a e Deputados/as Federais, em Brasília; 
• Participação de reunião do Projeto Recôncavo, em parceria da UFRB com SDR/CAR, 

EMBRAPA e Colegiado Territorial do Recôncavo da Bahia; 
• Aquisição e distribuição do Kit Eventos para os Centros de ensino, a partir do Edital de 

Apoio a Eventos; 
• Acompanhamento dos fóruns de discussão, nos centros de ensino, do Programa de 

Curricularização da Extensão; 
• Acompanhamento das ações do Memorial do Ensino Superior Agrícola - MEASB; 
• Acompanhamento das ações do Programa Canto Coral; 
• Acompanhamento das ações do Programa Acadêmico de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar com os Projetos Mais Mercado, Mulheres de Fibra e Feira da Agricultura Familiar 
no Campus de Cruz das Almas; 

• Parceria na promoção de Feiras da Agricultura Familiar com o Núcleo de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial – NEDET e o Núcleo da Agricultura Familiar – NAF, no 
Campus de Cruz das Almas, como forma de criação de espaços de visibilização dos saberes 
e dos sabores do Território do Recôncavo da Bahia; 

• Promoção e mobilização de reunião com as Organizações da Agricultura Familiar para 
discussão da Chamada Pública, junto com a PROAD e PROPAAE; 

• Acompanhamento da atualização do site da PROEXT e de acompanhamento da 
implementação da Política de Comunicação da PROEXT; 

• Acompanhamento às produções de material gráfico e digital de divulgação da extensão; 
• Acompanhamento da atualização e da divulgação dos dados da PROEXT; 
• Acompanhamento dos apoios aos eventos nas modalidades discentes, docentes e servidores 

técnicos; 
• Realização de reuniões com CECULT e NEIM/CCAAB para desenvolvimento de projetos 

de extensão nos municípios de Saubara/ Santo Amaro e Cachoeira/ Santo Amaro, 
respectivamente, em Cruz das Almas e Santo Amaro; 

• Realização de reuniões com o Programa Tecelendo, em Amargosa; 
• Representação do FORPROEX – Região Nordeste e participação deste espaço a nível 

estadual, regional e nacional como colaboradora e representação da UFRB na elaboração de 
propostas e políticas públicas de fomento de extensão universitária; 

• Participação na representação do FORPROEX – Nordeste em reunião com a Secretaria de 
Educação Superior – SESU do Ministério da Educação - MEC; 

• Acompanhamento das negociações e estratégias de execução dos recursos captados por 
meio de editais; 

• Elaboração e colaboração em projetos/ programas de extensão para captação de recursos 
externos com acompanhamento e apoio em elaboração de propostas para submissão à 
editais, como também incentivo à participação em editais para captação de recursos afins às 
ações e políticas de extensão; 

• Reunião com a PROAD e SIPEF sobre a Logística Sustentável com planejamento de ações 
para a UFRB; 

• Participação de ações das comunidades quilombolas da Baixa da Linha e da Vila Guaxinim 
na integração com os projetos de extensão desenvolvidos sob responsabilidade do CCAAB; 

• Participação e, ou organização dos seguintes eventos: 
- III Ciclo de Apresentação de Estudantes Bolsistas de Extensão do PIBEX/PROEXT/UFRB; 
- X Edição do Fórum Pró Igualdade Racial e Inclusão Social Fórum - 20 de Novembro do 
CETENS, sob coordenação da PROPAAE; 
- Atividades territoriais (plenárias, câmaras temáticas e construção de Planos Territoriais) dos 
Colegiados do Recôncavo da Bahia, Portal do Sertão e Vale do Jiquiriçá; 
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- Apoio ao Colegiado Territorial do Litoral Norte/ Agreste Baiano na elaboração de Plano 
Territorial de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, em Alagoinhas; 
- Festival da Juventude Portal do Sertão; 
- VIII Feira de Cultura Afrobrasileira do Iguape; 
- VIII Festa da Ostra; 
- Semana Pedagógica 2015.2 do CETENS; 
- II Feira do Pescado com o Núcleo de Pesca/ CCAAB, no Campus de Cruz das Almas; 
- V Encontro Nordestino de Incubadoras de Economia Solidária com participação da Mesa sobre 
“Metodologias e práticas de ensino e extensão de economia solidária em Universidades do 
Nordeste”, em Juazeiro do Norte - CE; 
- XIII Taller Internacional de Extensión Universitaria no X Congreso Internacional de Educación 
Superior, em Havana – Cuba; 
- Oficina de Mobilização e Articulação – Região Nordeste – da Agência de Desenvolvimento 
Solidário da Central Única dos Trabalhadores – CUT; 
- Seminário Internacional de Desenvolvimento Territorial, em Fortaleza - CE; 
- 3º Encontro da Coordenação Nacional dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial, 
em Fortaleza – CE; 
- 39º Encontro Nacional do FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Superior Brasileiras, em São Bernardo do Campo - SP; 
- 40º Encontro Nacional do FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Superior Brasileiras, em Ouro Preto – MG; 
 - Comissão Organizadora da X Feira do Semiárido da Universidade Estadual de Feira de Santana – 
UEFS, em Feira de Santana – BA; 
- Comissão Organizadora do XLVII Encontro Regional Nordeste do FORPROEX – Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, em Barreiras – 
BA; 
- Facilitação de Oficina de Orientação para submissão de propostas ao Edital de Apoio à 
Organização de Eventos Científicos e Tecnológicos 02/2016 – FAPESB, em conjunto com a 
PROPLAN; 
- II Encontro de Grupos de Pesquisa e Extensão da UFRB em conjunto com a PPGCI; 
- Oficinas Territoriais de Elaboração de Projetos de Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas; Vale do Jiquiriçá, em Amargosa; e Portal do Sertão, 
em Feira de Santana; 
- Palestra na Câmara de Inovação da FAPESB com o tema “A Inclusão Social como Referência 
para a Concepção de Projetos Inovadores”; 
- Comissão Organizadora do Encontro de Mulheres do Estado da Bahia na Feira Baiana da 
Agricultura Familiar; 
- Participação na Feira da Agricultura Familiar promovido pelo Tecelendo e COAMA, em 
Amargosa – BA; 
- V Workshop de Química, no CFP no Campus de Amargosa; 
- Lançamento do Programa de Formação Continuada para Docentes da UFRB, promovido pela 
PROGRAD, em Amargosa; 
- Inauguração do Centro Vocacional Tecnológico Territorial de Pescado, em Acupe de Santo 
Amaro, junto com a Reitoria e Direção do CCAAB/ Curso de Engenharia de Pesca; 
- Promoção de Ciclo de Debates sobre Democracia na UFRB: lançamento de livro com o tema 
“Mídia e Poder na Democracia Brasileira” com Paulo Henrique Amorim; Emiliano José e Luiz 
Alberto sobre “Mídia, Política e Estado de Direito”; e Conferência com Moacir Gadotti em parceria 
com o Observatório DIVERSIFICA sobre “Perspectivas da Educação diante das Ameaças à 
Democracia”. 

• Representação da UFRB nas atividades de implementação da Agenda Territorial da Bahia – 
AGTER junto com a PROPLAN; 
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• Portarias: - No 867 de 26 de outubro de 2015 de composição da Comissão Permanente de 
Capacitação Docente – CPCD da UFRB; 
- No 947 de 25 de novembro de 2015 para construção de minuta de procedimentos para escolha 
de representação da comunidade externa no Conselho Universitário – CONSUNI da UFRB; 
- No 549 e 892 de 30 de setembro de 2016 de revisão da Resolução n. 003/2013 e prorrogação 
de prazo, respectivamente. 
 

 As ações de coordenação da equipe da PROEXT, a partir da relação articulada do Gabinete 
com as Coordenações de Cultura e Universidade e Programas de Extensão Universitária, foram as 
seguintes: 

• Acompanhamento permanente da execução do Plano de Trabalho 2016, em consonância 
com o Plano de Gestão – 2016 – 2019, com realização de reuniões de monitoramento, 
avaliação e planejamento; 

• Acompanhamento, sistemático e processual, das atividades das Coordenadorias, Núcleos e 
estagiários da PROEXT; 

• Incentivo à participação em editais afins aos núcleos, metas e ações de extensão; 
• Incentivo aos membros da equipe a organizarem e a participarem de atividades de extensão 

como espaço formativo e de integração da PROEXT com as ações de extensão universitária 
das unidades da UFRB e dos parceiros; 

• Acompanhamento e orientação para realização dos eventos promovidos pela PROEXT; 
• Acompanhamento aos relatórios e dados gerados pela PROEXT; 
• Realização de atividades de convivência e confraternização e avaliações da equipe. 

 
Pró-Reitora: Profa. Tatiana Ribeiro Velloso 
 
 
 
2.2.2. Secretaria de Apoio Administrativo  
 

A Secretaria de Apoio Administrativo da Pró-Reitoria de Extensão da UFRB trabalha em 
consonância com o gabinete da Pró-Reitora, operacionalizando as ações demandadas por esta, 
sendo este um setor de convergência entre os demais Núcleos e Coordenadorias, bem como, a 
ligação direta com os outros setores da Universidade e órgãos externos. Em dois mil e quinze, além 
das atividades cotidianas, a secretaria realizou ações voltadas à organização do arquivo da 
PROEXT, promovendo a movimentação de mobiliário e documentos para sala anexa a secretaria. 
Realizou também a reorganização de algumas salas e depósitos da PROEXT, no intuito de 
proporcionar um ambiente de trabalho mais agradável aos servidores e público externo que 
frequenta a Pró-Reitoria. Em 2016, ocorreu a implantação do Módulo de transportes do SIPAC  - 
Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos), onde as 
requisições/autorizações de veículos são realizadas, o que permitiu maior eficiência e controle na 
utilização da frota da PROEXT.  

A secretaria também em 2016, em parceria com o gabinete da Pró-Reitora e o NUGERE, 
conseguiu fortalecer a frota da PROEXT com a aquisição de mais um veículo modelo SPIN. O 
veículo modelo FIESTA foi transferido para o Núcleo de Gestão da Frota - CSO/PROAD e em 
negociação com a PROEXT e a Reitoria, este veículo foi disponibilizado para as atividades de 
extensão do CECULT e do NEIM/CCAAB, no Campus de Santo Amaro. 

 
As ações realizadas em 2016 foram: 

- Desenvolvimento e realização de ações necessárias ao funcionamento administrativo da PROEXT; 
- Supervisão da utilização e da conservação de equipamentos; 
- Supervisão da conservação e manutenção da infra-estrutura da PROEXT e áreas do seu entorno; 
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- Provimento da PROEXT de material e equipamento; 
- Supervisão e controle dos equipamentos da PROEXT disponibilizados para empréstimo; 
- Reserva de espaços físicos para a realização de atividades da PROEXT; 
- Distribuição de materiais permanentes e de consumo solicitados para a PROEXT; 
- Recebimento e arquivo das requisições internas de materiais permanentes e de consumo; 
- Organização e atualização da agenda da Pró-Reitora; 
- Confecção, tramitação e arquivo das correspondências, documentos e processos do Gabinete da 
Pró-Reitora; 
- Controle da agenda dos veículos, disponibilizados para a PROEXT; 
- Controle da manutenção dos veículos disponibilizados para a PROEXT; 
- Encaminhamento de boletins de freqüência e informes de afastamento para a PROGEP; 
- Organização da pauta, confecção e emissão das convocações das reuniões da PROEXT, bem como 
redação, lavra e arquivamento das respectivas atas; 
- Solicitação de serviços de manutenção no intuito de promover a limpeza, transporte e reparos da 
sede administrativa da PROEXT; 
- Acompanhamento, envio e recebimento de documentos, comunicações, solicitações, etc; 
- Realização de Inventário Patrimonial da PROEXT; 
- Continuidade do processo de organização do arquivo central da Pró-Reitoria de Extensão; 
- Elaboração do Relatório de Gestão da Secretaria da PROEXT. 
 
Secretaria: Marluci Barboza Moreira, Assistente em Administração. 
 
 
2.2.3. Coordenadoria de Programa de Extensão Universitária 
 

A Coordenadoria de Programa de Extensão Universitária tem como missão de coordenar as 
atividades referentes aos Projetos e Programas de Extensão da UFRB, aprovados em editais de 
entidades de fomento e/ou outros Ministérios, bem como os financiados com recursos próprios e as 
ações de programas/ projetos de extensão desenvolvidos na UFRB. 

 
Para esta missão, a Coordenação assume as seguintes ações: 

- Coordenar, com o gabinete da Pró-Reitoria, o planejamento orçamentário-financeiro da Pró-
Reitoria de Extensão; 
 - Coordenar a execução dos recursos destinados pela UFRB a PROEXT;  
- Coordenar as solicitações de aquisição de materiais de consumo e permanente, diárias e passagens, 
e impressão de material gráfico, dos Projetos e Programas de extensão com recursos próprios; 
- Coordenar a seleção e execução do Edital de Apoio a Eventos lançado pela PROEXT; 
- Coordenar e fortalecer o Programa de bolsas PIBEX;  
- Fortalecer as ações de extensão na UFRB;  
- Promover reuniões com os Gestores de Extensão da UFRB;  
- Promover reuniões para divulgar Editais de Apoio à Extensão; 
- Coordenar a documentação das ações de extensão;  
 

Em 2016, a Coordenação realizou as seguintes atividades: 
- Coordenação de levantamento dos programas, projetos e ações de extensão desenvolvidas pelos 
docentes da UFRB; 
- Representação da UFRB no Grupo de Trabalho – GT Zika Zero da Mobilização Nacional da 
Educação Zika Zero e acompanhamento na elaboração de kit pedagógico Missão Zika Zero; 
- Colaboração com a atualização destes dados junto ao Núcleo de Comunicação, Núcleo de 
Avaliação e Publicação e Núcleo de Documentação; 
- Manutenção de informações atualizadas ao Gabinete da Pró-Reitoria dos programas, projetos e 
ações de extensão registradas na PROEXT;  
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- Auxílio aos docentes, estudantes e técnicos administrativos, a fazerem os registros de suas 
atividades extensionistas; 
 - Colaboração com o domínio, junto com a equipe da PROEXT, para os procedimentos e de 
documentação para o registro das ações de extensão;  
- Proposição de atualizações nos documentos a partir de sugestão da comunidade acadêmica e da 
equipe da PROEXT; 
- Colaboração ao Núcleo de Comunicação para a produção de textos informativos;  
- Participação das reuniões da Câmara de Extensão e dos Gestores de Extensão dos Centros de 
Ensino; 
- Garantia de esclarecimentos junto à Câmara de Extensão das ações da PROEXT; 
 - Encaminhamento com a Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) os documentos da PROEXT 
aprovados pela Câmara;  
- Atendimento das demandas da Comissão de Implantação dos sistemas na UFRB;  
- Acompanhamento na elaboração do Edital de Apoio a Eventos para docentes, estudantes e 
técnicos; 
 - Busca de diálogo com PROAD e PROPLAN para operacionalizar o Fundo de Apoio a Extensão 
Universitária – FAEU e do PROEXT/MEC/SESu;  
- Coordenação da operacionalização do Fundo de Apoio à Extensão - FAEU; 
- Busca e divulgação de editais de fomento às ações de extensão;  
- Divulgação dos editais de apoio às ações de extensão para a comunidade acadêmica; 
- Acompanhamento das solicitações de diárias, passagens e impressão gráfica das demandas da 
PROEXT e de Projetos e Programas financiados;  
- Acompanhamento de ateste dos equipamentos adquiridos pela PROEXT; 
- Apoio a realização do III Ciclo de Apresentação de Estudantes Bolsistas de Extensão Universitária 
da UFRB; 
- Acompanhamento da Comissão de elaboração de procedimentos para Padronização dos Fluxos de 
Extensão da UFRB; 
- Revisão a partir da comissão os regulamentos dos Centros de ensino e fomentar a regulamentação 
dos centros que ainda não possuem regulamentos próprios em conformidade com Resolução 
CONAC 03/2014. 
- Acompanhamento da revisão do formulário de registro de atividades de extensão, a partir das 
demandas dos Centros de Ensino e da PROPLAN a partir das demandas dos Órgãos de Controle. 
 
Coordenação: Alessandro Rodrigues Brandão Correia. 
 
 
 
2.2.3.1. Núcleo de Gestão Programas, Projetos e Núcleos de Extensão – NUGEPE/ Núcleo de 
Gestão de Articulação e de Eventos de Extensão - NUAVEX 

 
Dentre as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Programas, Projetos e Núcleos de Extensão, 

podemos destacar a coordenação do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – 
PIBEX, sendo realizados processos seletivos, através dos quais selecionamos os projetos, os 
programas e também os discentes que serão bolsistas PIBEX, vinculados aos projetos e programas. 

No processo de seleção dos projetos e programas, tivemos 82 propostas inscritas, 
encaminhadas por docentes de todos os Centros de Ensino da Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano - UFRB, conforme descrito no Quadro 2.  
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Quadro 2. Número de propostas inscritas encaminhadas por docentes de todos os Centros de Ensino 
da UFRB para o Edital de seleção de projetos/ programas para o PIBEX - 2016 

CENTRO DE ENSINO Nº PROPOSTAS INSCRITAS 
Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL 14 
Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e 
Sustentabilidade - CETENS 10 
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas - 
CCAAB 15 
Centro de Ciências da Saúde - CCS 12 
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CETEC 10 
Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas - 
CECULT 9 
Centro de Formação de Professores - CFP 12 
TOTAL 82 
 

Após o processo de análise, realizado pelos avaliadores ad hoc, foram selecionadas 70 
projetos e programas. As propostas selecionadas foram contempladas com uma bolsa cada, 
destinadas aos discentes de graduação, mediante processo seletivo dentre os candidatos que 
demonstraram interesse pelas temáticas dos projetos e programas selecionados. O processo de 
seleção dos alunos teve um total de 146 inscrições dos diversos Centros de Ensino, conforme 
apresentado no Quadro 3, sendo selecionados 70 bolsistas, cuja vinculação foi até dezembro de 
2016.      
 
Quadro 3. Número de inscrições de estudantes de graduação de todos os Centros de Ensino da 
UFRB para o Edital de seleção de bolsistas para o PIBEX - 2016 
CENTRO DE ENSINO Nº DISCENTES INSCRITOS 
Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL 30 
Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade 
- CETENS 13 
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas - 
CCAAB 24 
Centro de Ciências da Saúde - CCS 18 
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CETEC 15 
Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas - 
CECULT 15 
Centro de Formação de Professores - CFP 31 
TOTAL 146 
 

Outra ação realizada pelo NUGEPE foi o lançamento do edital de evento nº 01/2016 do 
Fundo de Apoio a Extensão Universitária – FAEU, com o propósito de apoiar a realização de 
eventos acadêmicos na UFRB, a partir da submissão de propostas oriundas do corpo Docente, 
Discente e Técnico Administrativo da instituição.  

Durante a fase de inscrição foram enviadas 109 propostas para avaliação, sendo 
selecionados 25 eventos acadêmicos, conforme estabelecido no edital. Mesmo com o incentivo, 
quatro eventos não foram executados, por conta, principalmente, da ocupação estudantil dos 
espaços institucionais durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, conforme 
Quadro 4.  
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Quadro 4. Número projetos inscritos, selecionados e executados do Edital de Apoio a Eventos - 
2016 

Edital FAEU 01/2016 
Número de 

Projetos Inscritos 

Número de 
Projetos 

Selecionados 

Número de 
Projetos 

Executados 
Docentes 61 11 11 
Discentes 35 10 06 
Técnicos 13 04 41 
 

 
O NUGEPE acompanhou o Núcleo de Gestão de Recursos - NUGERE nos processos de 

aquisição de squeezes, assinatura de licença do software do ADOBE e confecção de bolsa, via 
adesão à ata de registro de preço vigente, e em uma estimativa de preço para pregão de materiais 
diversos.   

O NUGEPE também coordenou a realização do III Ciclo de Apresentação de Estudantes 
Bolsistas de Extensão, realizado em 28 de janeiro de 2016, o referido evento, contou com a 
participação dos bolsistas 2015/2016 do PIBEX e dos bolsistas vinculados aos projetos e programas 
contemplados pelo Programa de Extensão Universitária MEC/SESu - PROEXT/MEC/SESu, que 
apresentaram as ações desenvolvidas durante a execução dos projetos e programas. 

Outras ações desenvolvidas pelo NUGEPE: 
• Recebimento dos relatórios dos bolsistas PIBEX 2015/2016; 
• Confecção de planilhas para a solicitação dos certificados dos bolsistas e orientadores do 

PIBEX 2015/2016; 
• Participação na Comissão de implantação do módulo de bolsas do sistema SIGAA. 

 
Equipe: Sinvaldo Barbosa Melo – Chefe e Fábio Ressurreição Correia – Assistente em 
Administração. 
 
 
2.2.3.2. Núcleo de Gestão de Recursos - NUGERE 

 
O Núcleo de Gestão de Recursos em 2016 realizou 6 solicitações de compras que resultaram 

em 3 pregões e 3 adesões a atas de registro de preços (caronas). Foram confeccionados os processos 
de pagamentos das bolsas de extensão dos programas, PIBEX, PROEXT/MEC-SESu e da 
Universidade Aberta à Maturidade. Executou o financeiro destinado ao edital FAEU, lançamento e 
acompanhamento das diárias e passagens, material gráfico e kit eventos, acompanhou todos às 
ações das solicitações de compras, pregões, caronas, contatos e esclarecimentos com os 
fornecedores, aceitação dos itens, atestes, catalogação e distribuição para os programas/projetos. 

Além das 6 solicitações de compras da Pró-Reitoria o NUGERE fez uma solicitação de 
compras para o PRONERA - Curso de Tecnologia em Agroecologia da Educação no Campo, 
confeccionou e deu os encaminhamentos no processo de pagamento de bolsas para os docentes do 
curso e auxiliou na confecção do processo de bolsas dos discentes. 

No ano de 2016, os recursos alocados e executados pelo NUGERE estão apresentados no 
Quadro 5. 
 
 
 
 

                                                 
1  Nesse dado foi inserido o evento Ciclo de Oficinas do LEHRB, cuja realização seria de julho a novembro de 
2016, mas ficou pendente de conclusão, ou seja, foi executado parcialmente. 
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Quadro 5. Recursos alocados e disponibilizados por fontes financiadoras em 2016 
FONTE DOS RECURSOS ALOCADOS DISPONIBILIZADOS  
PROEXT/MEC-SESu* R$ 343.002,60 R$ 40.000,00 
Emendas Parlamentares R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 
Recursos Internos da UFRB R$ 300.000,00 R$ 212.362,80 
Recursos Internos da PROEXT R$ 78.120,00 R$ 78.120,00 
TOTAL R$ 1.121.122,60 R$ 730.482,80 
FONTE: NUGERE/PROEXT/UFRB – 2016 
 
(*) No Programa PROEXT/MEC/SESu foi disponibilizado apenas o valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) referentes ao valor locado de R$ 343.002,60. Entretanto, foi possível empenhar 
o total de R$ 328.779,97 para a execução de três programas em 2016, mas ainda no aguardo da 
liberação de financeiro para sua execução. 
 

Mediante a situação de atraso na liberação de empenho e da não liberação dos recursos do 
PROEXT/MEC/SESu, o NUGERE/PROEXT adotou medidas para não prejudicar os programas: 
- Pagamento das bolsas de extensão no período de janeiro a julho com recursos próprios, e entre 
agosto e outubro com os 40 mil reais liberados de financeiro; 
- Solicitação de compras, que gerou um pregão para aquisição de material de consumo, conforme 
Pregão 07/2016 homologado e empenhado; 
- Empenho dos serviços gráficos, dos serviços de terceiros e de diárias e passagens, mas ainda sem 
execução financeira; 
- Contatos e realização de reunião com os Coordenadores dos Programas PROEXT/MEC/SESu 
para constante informação sobre os tramites e as ações, mediante a situação especificada. 
 

Em 2016, foram pagos nove meses de bolsas PIBEX, sendo três meses referentes ao Edital 
de 2015 e seis meses ao Edital de 2016. No total foram pagos R$ 238.400,00 em bolsas PIBEX, o 
que equivale ao pagamento de 596 bolsas. 

 
O NUGERE/PROEXT junto ao Gabinete da Pró-Reitoria, com apoio da PROPLAN, 

planejou e executou o financeiro de quatro emendas parlamentares no total de R$ 400.000,00 que 
foram articuladas pelo professor extensionista  Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro, Presidente da 
Câmara de Extensão da UFRB. Estas emendas parlamentares tiveram o objetivo de estruturação de 
funcionamento das atividades acadêmicas de ensino e de extensão da área de Comunicação Social e 
Publicidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, bem como a criação do 
Programa Universidade Aberta à Maturidade. As emendas parlamentares recebidas foram de R$ 
100.000,00 , respectivamente, dos seguintes parlamentares: Deputado Jean Wyllys; Deputada Luíza 
Erundina; Deputada Tia Eron; e Senadora Lídice da Matta. O valor executado foi do total alocado, 
conforme Quadro 6. 
 
Quadro 6. Rubricas executadas das emendas parlamentares disponibilizadas para a UFRB em 2016. 
RUBRICAS VALOR  
Aquisição de equipamentos/investimento R$ 150.935,98 
Bolsas de Extensão R$ 112.427,20 
Aquisição de material de custeio R$ 72.695,00 
Material Gráfico R$ 13.950,82 
Diárias e passagens R$ 49.991,00 
TOTAL R$ 400.000,00 
FONTE: NUGERE/PROEXT/UFRB - 2016 
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O Fundo de Apoio a Extensão Universitária lançou o Edital de Apoio a Eventos Acadêmicos 
com a previsão orçamentária de R$ 140.620,00, com execução de R$ 97.504,65, que equivale 
69,4%, conforme detalhamento apresentado no Quadro 7. 

 
Quadro 7. Detalhamento da execução financeira do Edital de Apoio a Eventos da UFRB em 2016 

RUBRICAS VALOR PREVISTO VALOR EXECUTADO  
Consumo/kit eventos R$ 78.120,00 R$ 62.830,39 
Diárias/Passagens R$ 50.000,00 R$ 30.008,96 
Gráfico  R$ 12.500,00 R$ 4.665,30 
TOTAL R$ 140.620,00 R$ 97.504,65 
FONTE: NUGERE/PROEXT/UFRB - 2016 
 
Equipe: Robson dos Santos Oliveira – Chefe e Alana Sampaio Sá Magalhães – Assistente 
administrativa  
 
 
2.2.3.3. Núcleo de Gestão de Documentação - NUGEDOC 
 

Por compreender que a documentação nas Instituições de Ensino Superior representa um 
importante recurso para observação, planejamento, consulta e avaliação das atividades sociais na 
comunidade, assim, a extensão busca consolidar a atuação da universidade no processo de 
construção social para o desenvolvimento regional. 

Dentro deste contexto que o NUGEDOC tem atuado, utilizando as funções básicas da 
administração – planejamento, organização, direção e controle, e instrumentos/sistemas de 
informação internos e externos, de comunicação para coordenar atividades referentes ao registro de 
ações de extensão, certificação, sistematização e publicização, visando permitir a 
institucionalização das atividades extensionistas no âmbito da UFRB. 
 
Objetivos previstos no Plano de Trabalho 2016 PROEXT para o NUGEDOC (Algumas ações são 
de responsabilidade conjunta com outros Núcleos e Coordenadorias da PROEXT): 

• Registrar todas as atividades de extensão, mantendo um sistema de avaliação, 
monitoramento e acompanhamento. 

• Fortalecer o compromisso Institucional com o desenvolvimento territorial. 
 
As ações realizadas pelo NUGEDOC em 2016 foram: 

• Realizar reuniões com os gestores de extensão no intuito de simplificar o formulário de 
solicitação de registro e uniformizar o fluxo para registro e certificação das atividades; 

• Implantar o sistema (SIGAA) para automatizar recepção e registro de projetos, programas e 
ações de extensão; 

• Promover campanhas de divulgação e sensibilização de que a Pró-reitoria de Extensão 
(PROEXT) é a certificadora oficial da UFRB (resolução CONAC 003/2014, capítulo IV); 

• Criar junto ao NUCCOM peças publicitárias para divulgação dos procedimentos de registro 
e certificação das atividades de extensão. 

 
O NUGEDOC funciona atualmente com dois servidores técnico-administrativo (Tercio da 

Silva Menezes e Felipe Cardoso Santos), ambos desenvolvendo atividades de registro, certificação 
e sistematização das ações de extensão da UFRB. As ações são realizadas através do 
acompanhamento diário das solicitações de registro de atividades, certificação e cadastros das ações 
no Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos - SGCE. 

No período de janeiro a dezembro de 2016, o NUGEDOC à demanda de 531 solicitações de 
registro de atividades, conforme planilha em anexo. Neste mesmo período 333 atividades foram 
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certificadas através do Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos da PROEXT, ressaltando este 
ponto, obtivemos êxito na relação solicitações/emissões, com celeridade no período relacionado e 
diminuição de pendências, visto que os solicitantes estão mais interados de como funciona o SGCE.  

No intuito de realizar os objetivos definidos foram adotadas as seguintes ações: 
� Continuação do registro em planilha consolidada as ações de extensão da UFRB; 
� Disponibilizar instruções e formulários para certificação on line; 
� Continuar informando aos solicitantes sobre o novo formato de certificação; 
� Utilizar o Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos da PROEXT; 
� Fornecer para a Coordenadoria de Programas de Extensão e demais setores solicitantes da 

UFRB, dados referentes ao registro e certificação das ações de extensão. 
� Buscar viabilidade para utilização de um sistema integrado de registros; 
� Confeccionar, expedir e acompanhar as prestações de serviços; 
� Disponibilizar dados da extensão para atualizar o sitio da PROEXT e outras atividades 

dentro da UFRB; 
� Elaborar plano de trabalho do NUGEDOC. 

 
No Quadro 8 segue o número de docentes, discentes e servidores técnicos administrativos que 

executaram ações de extensão em 2016, a partir de indicadores da extensão universitária da UFRB. 
 

Quadro 8. Indicadores de execução da extensão universitária da UFRB a partir do número de 
docentes, discentes e servidores técnicos administrativos que executaram ações de extensão e 
número de bolsas de extensão universitária em 2016 

INDICADORES QUANTIDADE  
Nº de docentes que executam ações de extensão 400 
Nº de discentes que executam ações de extensão 1071 
Nº de servidores técnicos administrativos que executam ações de extensão 121 
Nº de bolsas de extensão para alunos de graduação 101 
FONTE: NUGEDOC/PROEXT/UFRB - 2016 

 
Quadro 9. Numero de atividades de extensão universitária por tipo a partir da unidade executora da 
UFRB em 2016 

Tipo/ 
Unidade 

Curso Evento Programa Projeto Prestação de Serviço 
e Consultoria 

Publicação Total 

CAHL 14 72 2 23 1 3 115 
CCAAB 12 60 3 25 2 - 102 
CCS 11 69 1 13 - 1 95 
CECULT 29 35 1 9 - - 74 
CETEC 11 14 8 17 - - 50 
CETENS 1 9 - 10 - - 20 
CFP 3 27 1 6 - - 37 
PROEXT 3 5 - 4 - 2 14 
PPGCI 2 3 - - - - 5 
PROPAAE - 1 - - - - 1 
PROGRAD - - 1 - - - 1 
SEAD - - 1 - - - 1 
SUPAI 10 - - 1 - - 11 
SIPEF 2 - - - - - 2 
Reitoria - 1 - - - - 1 
TOTAL 98 296 18 108 3 6 529 
FONTE: NUGEDOC/PROEXT/UFRB - 2016 
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 No Quadro 9 é apresentado o número de atividades de extensão universitária das unidades 
da UFRB que foram registradas em 2016 por tipologia. A descrição detalhada destas atividades 
encontra-se no Anexo deste relatório (Quadro 14). 
 
 
Equipe: Chefe Tércio da Silva Menezes, Assistente em Administração e Felipe Cardoso dos 
Santos, Assistente em Administração. 
 
 
 
2.2.4. Coordenadoria de Cultura e Universidade 
 
É responsável por articular iniciativas acadêmicas de extensão na formação da comunidade 
universitária, como a curricularização da extensão, metodologias dialógicas e participativas, 
elaboração e gestão de projetos, além de articular ações acadêmicas de extensão com as políticas 
públicas para os campos da cultura, arte, educação, formação continuada em diversas áreas, 
comunicação e direitos humanos. A meta é incentivar e desenvolver os projetos, programas e ações 
da PROEXT relacionadas à formação da comunidade acadêmica e dos demais segmentos da 
sociedade. 
A coordenadoria também é responsável por incorporar às ações institucionais da PROEXT junto à 
sociedade, projetos de caráter continuado, através do fomento a empreendimentos solidários e 
criativos que gerem desenvolvimento cultural e social das comunidades locais. 
 
Ações realizadas pela Coordenadoria  
 
1. Acompanhamento dos núcleos: 

• Reuniões da Coordenadoria com os Núcleos, avaliação e acompanhamento das 
atividades; 

• Reestruturação do Programa Canto Coral da UFRB; 
• Orientação à política de comunicação da PROEXT com revisão de todo material e 

meio criado; 
• Elaboração e orientação de propostas para concorrência pública a editais; 
• Revisão das normas e designer da Revista Extensão; 
• Orientação ao MEAB para participação em eventos estaduais; 
• Discussão e orientação para o Núcleo de Formação. 
• Participação em eventos e atividades territoriais, institucionais e dos parceiros; 
• Representação da PROEXT em eventos e agendas institucionais. 

 
2. Diagnóstico das necessidades e desafios: 

• Recriação do Núcleo de Cultura articulado à política territorial; 
• Definir gestor para os núcleos de formação e de cultura, com redefinição dos 

núcleos;  
• Permuta de vaga de servidor Regente para o Programa Canto Coral;  
• Solicitação de bolsas institucionais de extensão para o Memorial; o Programa Canto 

Coral e a Comunicação;  
• Solicitação de compra de equipamentos de comunicação e impressão;  
• Atenção ao MEASB: reestruturação do espaço físico  e melhorias na infraestrutura 

da casa sede e da área externa,. Aquisição de novo espaço para depósito do acervo 
de reserva do MEASB. 

• Necessidade de formação extensionista para a equipe da PROEXT; 
• Priorizar a política de curricularização como estratégica na Coordenadoria; 
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• Priorizar a proposição de uma política de cultura para a extensão. 
 
3. Conquistas em 2016: 
 

•••• Mudança no organograma da PROEXT com criação do Núcleo de Cultura e Território; 
•••• Reformulação do Núcleo de Formação que passa a ser denominado Núcleo de Educação e 

Ação Comunitária, que passa a responder também pela revista Extensão; 
•••• Empossado os gestores dos Núcleos de Formação (Prof. Sergio Boss CFP); e para o Núcleo 

de Cultura e Território (Prof. Luciano Simões CECULT); 
•••• Permutado com o CECULT a vaga de produtor cultura pela vaga de Regente; 
•••• Comprados alguns equipamentos importantes para a comunicação e parceria com o 

NEDET/UFRB com o suporte de bolsista designer; 
•••• MEASB – manutenção superficial com vista a não aprofundar os problemas infraestruturais, 

das áreas internas e externas da sede. Transferência do acervo de reserva, do galpão para o 
prédio antigo do CCAAB. Compra de alguns equipamentos e materiais necessários; parceria 
com o CAHL e o curso de Museologia para trabalho com o acervo do MEASB, envolvendo 
servidor técnico e estudantes; 

•••• O Núcleo de formação elaborou plano de formação para a equipe PROEXT, após ouvir as 
necessidades ficando a execução para 2017; 

•••• Chegada de novos servidores com perfil para a formação e a comunicação; 
•••• Reorganização do ambiente físico da PROEXT estabelecendo espaço unificado dos núcleos 

de cultura e de formação, com autonomia para ambientação dos espaços. Espaço específico 
para o Núcleo de Comunicação.  

 
4. Ações institucionais  
 

• Membro integrante da Comissão para conduzir atividades pelos dez anos da UFRB; 
• Membro do GT de organização dos Seminários de Gestão da UFRB; 
• Organização dos Ciclos de Debates realizados pela Reitoria e em parceria com o 

Observatório DIVERSIFICA; 
• Representação da UFRB em eventos e reuniões institucionais; 
• Participação no III Encontro de Política e Gestão Cultural da SECULT/BA, com os gestores  

públicos e representantes sociais dos territórios de identidade da Bahia;  
• Acompanhamento da Caravana Cultural do MINC e Governo da Bahia no Recôncavo 

(Cachoeira e Santo Amaro). 
 
 

A Coordenadoria participou do mapeamento, planejamento e organização de diversas ações junto 
aos Colegiados Territoriais, já colocadas. 

 
 
Coordenação: Valdiria Rocha   
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2.2.4.1. Núcleo de Formação/ Núcleo de Avaliação e Publicação 
 
Ações realizadas: 
 

• Implantação da Universidade Aberta à Maturidade a partir da coordenação do prof. Robério 
Marcelo, com execução de um projeto piloto, aprovado na Câmara de Extensão para três 
componentes curriculares: um componente no curso de graduação de Agronomia do 
CCAAB; e dois componentes curriculares no curso de Licenciatura em Educação do Campo 
– Ciências da Natureza e Matemática do CETENS. Houve o lançamento de edital para a 
seleção de discentes para o programa neste piloto e disponibilização de quatro bolsas de 
extensão para estudantes para o acompanhamento das atividades; 

• Foi realizado um mapeamento por Centro de Ensino, dos componentes viáveis e com vagas 
disponíveis, em diálogo com a PROGRAD, Coordenação dos Colegiados e docentes dos 
componentes identificados para a Universidade Aberta à Maturidade; 

• Promoção de cursos e, ou oficinas de formação (conceitual, metodológica, outras), em 
parceria com a PPGCI, a PROPAAE e a PROPLAN: Oficina de Orientação para submissão 
de propostas ao Edital de Apoio à Organização de Eventos Científicos e Tecnológicas 
02/2016 – FAPESB, em conjunto com a PROPLAN; 

• Participação no Grupo de Trabalho – GT Zika Zero da Mobilização Nacional da Educação 
Zika Zero e contribuição na elaboração de kit pedagógico Missão Zika Zero; 

• Realização de Oficinas em escolas em parceria com gestores públicos de municípios dos três 
territórios e agentes de saúde; 

• Realização de reuniões nos Colegiados, NDEs e em cinco Centros de Ensino 
(CECULT/CAHL/CETENS/CETEC/CCS) sobre Curriculação da Extensão para os 
currículos dos cursos de graduação, com diálogo e integração de ações com a PROGRAD; 

• Realização de 2 reuniões com a PROGRAD para discutir a proposta e a metodologia do 
processo a ser implantado na UFRB e integração às reuniões promovidas de reformulação 
dos PPCs dos cursos, junto a Núcleos de Desenvolvimento de Ensino (NDE), em três (3 ) 
Centros; 

• Reuniões específicas para escuta e diálogo com os colegiados dos cursos; 
• Diagnóstico, registro e levantamento das atividades curriculares de extensão nos cinco (5) 

Centros visitados;  
• Integração e atuação pedagógica no Núcleo de Educação Profissional do Campo, do Centro 

Territorial de Educação Profissional do Recôncavo (CETEP); 
• Apoio e participação acadêmica (palestra/mesa redonda) nos Fóruns de Educação do Campo 

no Recôncavo e Vale do Jiquiriça;  
 
 

As atividades realizadas na área de publicação e avaliação foram: 
• Lançamento de duas edições da Revista Extensão; 
• Construção de instrumentos de avaliação da Revista de Extensão, a partir das 

especificidades dos trabalhos apresentados (três tipos de trabalhos). 
• Proposição de produtos acadêmicos resultantes da sistematização das ações de extensão. 
• Ampliação dos canais e da dinâmica de divulgação da Revista; 
• Contato mais próximo e eficaz com as comissões pareceristas da Revista; 
• Organização e mobilização para o livro Comemorativo dos 10 Anos da PROEXT; 
• Atualização e qualificação do layout e diagramação da revista de Extensão. 

 
 
Equipe: Gestor do Núcleo: Prof. Sérgio Luiz Bragatto Boss; Técnica em Assuntos Educacionais: 
Tábata Figueiredo Dourado;  Assistente em Administração: Adrielle de Jesus Sousa. 
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2.2.4.2. Núcleo de Gestão do Memorial – NUMEM 
 

O NUMEM é responsável pela gestão do Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia – 
MEASB, um equipamento cultural criado em 2004, e regulamentado em 2012 pela Resolução 
Nº42/2012, com a missão de preservar e divulgar a história do ensino agrícola no Recôncavo 
baiano. Seu diversificado acervo está parcialmente disponível para pesquisa e aberto aos estágios 
curriculares nas áreas de museologia, história e afins.  

A coleção demanda um monitoramento constante tendo em vista a necessidade de conservar 
as peças e controlar os agentes de degradação. Para garantir o cumprimento dessa premissa, 
realizamos ao longo do ano vistorias periódicas na reserva técnica e nas peças em exposição. A 
aquisição e instalação de novos equipamentos possibilitaram a melhoria das condições de guarda e 
conservação do acervo. 

Devido à especificidade exigida o Núcleo de Gestão do Memorial colabora com os 
procedimentos para aquisição de materiais e mobiliários destinados ao setor, a fim de garantir a 
adequação aos objetivos de higienização e conservação do acervo. 

O fluxo administrativo da casa exige acompanhamento constante dos problemas 
infraestruturais do imóvel, dentre eles o telhado em estágio avançado de degradação com 
madeiramento apodrecido e telhas fragilizadas; e as infiltrações nas paredes, que danificam o 
reboco e a pintura, além de proliferar fungos e mofo. 
 
 As atividades realizadas em 2016 pelo NUMEM foram: 
 

� Estabelecimento de cooperação técnica com o Curso de Museologia, para a retomada dos 
estágios curriculares e a elaboração e execução de projetos de pesquisa e extensão que 
possibilitou a documentação do Acervo do MEASB pela Museóloga Joana Flores, lotada no 
Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL/UFRB);  

� Vinculação de estagiários voluntários ao projeto de documentação; 
� Vinculação de bolsista do Programa de Permanência Qualificada (PPQ/PROPAAE) ao 

projeto MEASB: (re)viva essa memória; 
� Elaboração e submissão de Projeto de Documentação do Acervo do MEASB, ao Edital 

Setorial Museus nº20/2016 da Secretaria de Cultura da Bahia, aprovado na suplência;  
� Articulação com Colegiados e professores para a realização de atividades educativas; 
� Encaminhamento junto ao Gabinete da Pró-Reitoria de disponibilidade da casa ao lado do 

Memorial para instalação de reserva técnica, laboratório de conservação e sala de pesquisa; 
� Estabelecimento de cooperação técnica com bibliotecários e arquivistas da UFRB; 
� Parceria com o NUCCOM na elaboração da nova identidade visual do MEASB; da 

identidade visual do Projeto (Re)viva; na atualização do site do MEASB; e elaboração de 
produtos gráficos; 

� Publicação digital mensal da série "Peça do mês"; 
� Elaboração, registro e realização do Projeto MEASB: (re)viva essa memória;  
� Elaboração, registro e realização do Projeto Uma viagem pela História: São Bento das 

Lages, Berço do Ensino Agrícola na Bahia;  
� Roda de Conversa Memórias da Escola de Agronomia, vinculada ao projeto (re)viva;  
� Realização de visitas mediadas ao Hospital de Veterinária da UFRB e ao Memorial 

(atividade vinculada ao (re)viva); 
� Alinhamento à Política Nacional de Museus, buscando manter atualizadas as informações 

sobre o MEASB no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e participando da Semana de 
Museus e da Primavera dos Museus – eventos promovidos pelo IBRAM.  

� Acompanhamento das condições de armazenamento do acervo na sede do MEASB; 
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� Mudança de locação de parte do acervo bibliográfico e arquivístico, do galpão para uma sala 
no antigo Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas com melhor condição para 
a guarda do acervo. 

 
Neste período a equipe do Memorial atendeu à demanda de visitas mediadas de grupos de 

estudantes da UFRB, bem como de outras instituições de ensino:  
 

• Estudantes do ensino fundamental dos turnos matutino e vespertino da Escola 
Municipal Joaquim de Medeiros, do município de Cruz das Almas - BA; 

• Centro de Referência de Assistência Social, de Dom Macedo Costa (Parceria 
com o Projeto Visita Social da Ascom/UFRB); 

•  Estudantes da Escola Três Marias, de São Francisco do Conde - Bahia; 
• Estudantes da Escola Passo de Anjo, de Cruz das Almas - Bahia; 
• Calouros de Agronomia 2016.1; 
• Estudantes do curso de Agronomia, em parceria com o Prof. Aelson Silva, no 

componente curricular de Sociologia Rural. 

 
Houve a ampliação da visibilidade do MEASB nas redes sociais: 376 curtidas na página do 

facebook; média de acessos dos 11 artigos mais visitados no site: 1567 (Critério para seleção da 
amostragem: artigos com mais de mil acessos).  

A exposição permanente recebeu um total de 372 visitas mediadas. 
 
Equipe: Maitê dos Santos Rangel, Chefe, Assistente em Administração e Carlos José da Silva. 
 
 

 
 
2.2.4.3. Núcleo de Gestão de Cultura, Comunicação e Divulgação - NUCCOM 
 
 

 
No ano de 2016, o NUCCOM realizou as seguintes ações institucionalizadas e estratégicas 

na área da comunicação: 
 

• Elaboração e produção física e digital, de material pedagógico e de comunicação para a 
campanha da UFRB nos territórios, de combate ao Zica vírus (cartilha, cartazes, faixas, 
adesivos, baners) atuando junto às secretarias de educação e saúde dos municípios; 

• Produção e aquisição de materiais didáticos e de divulgação acadêmica (camiseta, pastas, 
banners, site, vídeo, fotografias) da Universidade Aberta à Maturidade;  

• Aquisição de equipamentos e contratação de bolsistas para criação de setor de produção 
audiovisual que viabilize estágios curriculares e ações pedagógicas em comunicação;  

• Divulgação das ações de extensão na imprensa local e nos canais institucionais (sites, mídias 
analógicas, redes sociais);  

• Atualização dos sites institucionais da PROEXT com o objetivo de tornar a disposição das 
informações mais intuitiva e deixar as plataformas mais atraentes e visitadas;  

• Realização de divulgação multimídia das ações de extensão na UFRB; 
• Criação de folder, cartilha, portfólio, banner e cartazes; 
• Promoção de campanhas de divulgação e sensibilização de que a Pró-Reitoria de Extensão 

(Proext) é a certificadora oficial da UFRB (resolução CONAC 003/2014, capítulo IV); 
• Construção da Campanha de 10 anos da extensão PROEXT; 
• Divulgação de ações de extensão em portais e rádios regionais e específicas;  
• Realização de enquete em rede social para provocar interação; 
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• Redesign e criação de manual de identidade visual da marca da Proext. Revisão da papelaria 
e produtos gráficos com a nova marca;  

• Criação de marca e de manual de identidade visual: MEASB, Programa PIBEX, Projeto 
Reviva; 

Projeto UFRB em Comunidade, Projeto Cineclube UFRB, e Projeto Arborizar UFRB; 
• Parceria com o NEDET/UFRB com uma disponibilização de uma bolsista técnica Designer; 
•  Criação de organograma interativo; 
• Criação de padrão de cards para redes sociais;  
• Produção de folder bilíngüe para o MEASB; 
• Produção de marcadores de livro com marca do MEASB e da PROEXT; 
• Produção de portfólio do MEASB, PIBEX, Universidade Aberta à Maturidade, Coral; 
• Aquisição de equipamentos em articulação com o Gabinete da Pró-Reitoria e NUGERE: 

câmera fotográfica profissional; notebook; licença de pacote adobe; impressora A3; e 
• Solicitação de veiculação de vídeo institucional com orientações sobre registro de extensão 

no portal da UFRB. 
 

Houve ampliação da visibilidade da página da Proext no facebook – o número de curtidas cresceu 
em aproximadamente 30% em relação ao ano anterior, totalizando 1447 curtidas em dezembro de 
2016. O artigo mais acessado do site é “emissão de certificados”, com 49598 acessos. A notícia de 
2016 mais acessada foi “PROEXT publica o Edital 03/2016 - chamada para a seleção de bolsistas 
de extensão universitária”- 4380 visitas. 
 

Conforme as Figuras de 3 a 25 foram desenvolvidas 53 produções gráficas da Pró-Reitoria de 
Extensão, em 2016, em parceria com a designer do NEDET/UFRB. 

 
Figura 3. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão em 2016 da Revista de Extensão 
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Figura 4. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão em 2016 da Universidade Aberta a 
Maturidade e PIBEX 
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Figura 5. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão em 2016 do Edital de Apoio a Eventos e 
MEASB 
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Figura 6. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão em 2016 do MEASB 
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Figura 7. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do projeto Reviva/ MEASB de atividades 
de setembro e outubro de 2016 
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Figura 8. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do projeto Reviva/ MEASB das atividades 
de fevereiro e abril de 2016 
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Figura 9. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do projeto Arborizar da UFRB em 2016 
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Figura 10. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão da ação Zika Zero de 2016 
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Figura 11. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão da ação Zika Zero da História em 
Quadrinhos “Bia e Vitor Missão Zika Zero” em 2016 
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Figura 12. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do III Ciclo de Apresentação de 
Estudantes Bolsistas de Extensão em 2016 
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Figura 13. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão sobre Curricularização da Extensão em 
2016 
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Figura 14. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do Luau em 2016 
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Figura 15. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do Programa Coral em 2016 
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Figura 16. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do Programa Coral para a Comunidade 
Acadêmica e Oficina na Casa da Cultura em Cruz das Almas em 2016 
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Figura 17. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão  do MEASB para visitação em 2016 
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Figura 18. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do MEASB em 2016 
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Figura 19. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão do MEASB “Somos herdeiros dessa 
história” em 2016 
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Figura 20. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão para identidade visual do MEASB em 
2016 
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Figura 21. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão para mobilização da votação da 
identidade visual do MEASB em 2016 

  
 
 
Figura 22. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão para inauguração da cozinha comunitária 

da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bom Gosto e divulgação da Feira da 
Agricultura Familiar no Campus de Cruz das Almas da UFRB em 2016 
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Figura 23. Produções gráficas da Pró-Reitoria de Extensão para divulgação da Feira de Agricultura 
Familiar do Campus de Cruz das Almas da UFRB em 2016 
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Figura 24. Capas da Revista Extensão das edições 2016 
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Figura 25. Novo layout do site da PROEXT e do MEASB, em 2016 

 
 

 
 

 
 
Equipe: Sandrine da Silva Souza, Chefe, Assistente em Administração; José Alípio Martins – 
Maestro e Valéria Exalta – designer bolsista NEDET/UFRB. 
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2.2.4.4. Programa Canto Coral  
 
O Programa Canto Coral da UFRB, vinculado à Coordenadoria de Cultura e Universidade 

da Pró-Reitoria de Extensão da UFRB (PROEXT), foi concebido a partir da experiência com o 
Projeto Coral, criado em 2007 pela PROEXT. Essa experiência foi reconhecida como importante 
atividade acadêmica de extensão que instituiu o Coral como instrumento de representação social da 
Universidade. O Projeto, desde a sua criação, envolveu docentes, discentes e técnicos da 
universidade, além de ofertar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das vagas para 
participação das comunidades locais, garantindo dessa forma a integração entre estas e a 
comunidade acadêmica. Com ensaios semanais, apresentações em eventos solenes da UFRB e 
demais instituições públicas, o Coral também desenvolve atividades em escolas públicas e em 
instituições de inclusão social. Para divulgação e formação continuada do Coro, o Programa Canto 
Coral prevê participação do Coro em intercâmbios e festivais de corais, em nível regional. A 
Regência do Programa, até abril de 2017, foi realizada por Empresas selecionadas por Pregrão 
Público. 

A experiência com este projeto evidenciou forte receptividade regional a essa modalidade de 
canto, incentivando a UFRB a dedicar maior investimento, e a Proext a buscar um servidor efetivo 
na área de Regência, que viabilizasse o programa institucionalmente.  

Em 2016 a PROEXT recebe um Regente, servidor técnico, que passa a assumir a Direção 
Artística e Regência do Programa e do Coro, a princípio sem uma equipe de músicos, contando com 
o apoio de alguns coralistas.  
 

A Coordenadoria de Cultura redimensionou o Programa, mantendo algumas das ações e criando 
projetos mais amplos, a saber:  

• Projeto Coral da UFRB;  
• Projeto Canto de Roda – Coral Infantil Musicalização Infantil em Escola Pública;  
• Formação continuada com estudos de teoria musical, leitura de partitura e oficinas 

técnicas de qualificação de voz;  
• Luau do Coral, atividade mensal no campus de Cruz das Almas, para exercício do canto 

solo e encontro com artistas e comunidades; 
• Pesquisa sobre a produção musical do recôncavo e criação de banco de partituras – 

atividade pensada para médio prazo;  
• Ação social bimensal no Abrigo Lar dos Idosos em Cruz das Almas. 

 
A Coordenação do Programa é da Professora Maria de Fátima da Silva Pinto Peixoto.  
A Regência é do Maestro José Alípio Martins. 
 
Ações Desenvolvidas em 2016 – estimativa média de público alcançado direta e indiretamente 
– 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas:  

• Redimensionamento do Programa Canto Coral; 
• Chegada de um Servidor Regente para assumir o Coro; 
• Busca de captação de recursos junto ao MINC - Lei Rouanet; 
• Ampliação das atividades e parcerias; 
• Ampliação do número de ensaios - De janeiro a abril de 2016, os ensaios do coro adulto 

tiveram carga horária semanal de 2 (duas) horas, ainda sob a responsabilidade da empresa 
Nata Musical. A partir de maio até dezembro, a carga horária semanal passou a ser de 04 
(quatro) horas, sob a responsabilidade do Maestro José Alípio Martins. 

• Renovação dos integrantes do Coro com chamada pública; 
• Realização de oficina de Técnica Vocal para os Coralistas e servidores interessados, nos 

dias, 31/10; 07/11; 14/11 e 21/11; 
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• Criação da atividade Luau do Coral – atividade mensal na lua cheia. Apresentação 
individual com repertório livre. Objetiva desenvolver as habilidades individuais dos 
coralistas, estimulando o canto solo, bem como promover uma integração com a 
comunidade da UFRB e a comunidade externa. Foram realizados 6 (seis) encontros no 
Campos de Cruz das Almas; 

• Parceria com o Abrigo dos Idosos com a atividade “Música ao Abrigo da Maturidade”; 
• Realização de 12 (doze) apresentações em eventos externos e na UFRB: 
 

- 28/04/16 – (quinta-feira) Roda de Conversa Memórias da Escola de   Agronomia 
na Sede do MEASB em Cruz das Almas; 

- 06/04/16 – (quarta-feira) Posse do Conselho dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência da UFRB, no Anfiteatro da Reitoria em Cruz das Almas; 

- 06/05/16 – (sexta-feira) Ato Comemorativo pelo Dia Nacional da Conservação do 
Solo no Auditório da PPGCI em Cruz das Almas; 

- 16/06/16 – (quinta-feira) Forró do Lar dos Idosos no Lar dos Idosos em Cruz das 
Almas; 

- 13/07/16 – (quarta-feira) Abertura do IV Cobesa na Biblioteca Central da UFRB 
em Cruz das Almas; 

- 19/08/16 – (sexta-feira) II Simpósio Internacional da Famam na sede da  
FAMAM em Governador Mangabeira; 

- 16/08/16 – (terça-feira) Lar dos Idosos no Lar dos Idosos em Cruz das Almas; 

- 12/09/16 – (segunda-feira) Novenário em Homenagem à Nossa Senhora do 
Bonsucesso na Igreja Matriz em Cruz das Almas; 

- 19/12/16 – (segunda) no Lar dos Idosos em Cruz das Almas; 

- 15/12/16 – (domingo) Apresentação na Igreja Matriz Nossa Sra do Bonsucesso 
na Igreja Matriz Nossa Sra do Bonsucesso em Cruz das Almas; 

- 12/12/16 – (segunda) Escola Municipal Joaquim Medeiros na Escola Municipal 
Joaquim Medeiros em Cruz das Almas; 

- 10/12/16 – (sábado) Apresentação na Clínica Rosa dos Ventos em Governador 
Mangabeira-BA. 

 
• Criação do Projeto Canto de Roda – Coral Infantil  
 
A partir da experiência anterior, de 2014, com a formação de coro infantil em escola 

pública, ação pontual do Programa Canto Coral que foi interrompida em 2015 devido a falta de 
recursos financeiros, a Coordenadoria de Cultura em avaliação com o Núcleo de Formação e o 
Regente Alípio Martins, decidiram elaborar um projeto de musicalização infantil em escola pública. 
O Projeto foi escrito e submetido a edital da SECULT/BA, não sendo aprovado.  

Mesmo com a falta de recursos para bolsas que selecionem músicos instrumentistas, e para  
compra de instrumentos musicais, o projeto foi iniciado em parceria com a Escola Municipal 
Joaquim Medeiros, em Cruz das Almas, do Ensino Fundamental séries iniciais.  
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Com uma hora e meia de musicalização semanal, o projeto realizou 6 horas de planejamento 
e elaboração da proposta e 48 (quarenta e oito) horas aula de abril a dezembro de 2016. A atividade 
atendeu 60 (sessenta) crianças do 3º e 4º ano matutino, maioria das comunidades quilombolas da 
Vila Guaxinim e da Baixa da Linha. A parceria com a escola fluiu muito bem, com participação 
intensa do Maestro e dos coralistas nas ações do Projeto que, além de aulas semanais, realizou 
também atividades culturais como roda de capoeira e atividades ecológicas, como oficina de 
produção de instrumentos didáticos com sucata, e semana do meio ambiente com abraço a arvore da 
escola e caminhada ecológica às nascentes do Campus de Cruz das Almas, com apoio do Núcleo de 
Meio Ambiente da SIPEF/UFRB; 

O Projeto é um sucesso, oportunizando formação musical, estética, sensibilidade e 
aprendizagem técnica musical e sociocultural às crianças e toda comunidade escolar. Houve grande 
envolvimento dos docentes e integração de outras turmas nas atividades ambientais, conduzidas 
pela música.  

A escola já entrou em contato com a Coordenadoria de Cultura para manutenção do projeto 
em 2017, convidando o Maestro e a equipe pedagógica da Coordenadoria a participarem da Semana 
Pedagógica da Escola.  Como contrapartida, a escola assumiu: sala específica para o projeto, com 
cadeiras, quadro, microssistem, lanche nas atividades externas ou festivas, apoio da Direção e dos 
docentes, alguns instrumentos musicais da escola. 
O Projeto contou com o apoio voluntário de coralistas e equipe Proext. 
 
Desafios do Programa: Necessidade de aquisição de bolsas de extensão para seleção de músicos 
instrumentistas e apoio na produção das ações; e aquisição de sala acústica apropriada para os 
trabalhos com música. 
 
 

 
Figura 26. Aula de Musicalização na Escola Joaquim Medeiros – Cruz das Almas – BA – 2016. 

 



 

    68 

 
 

 
Figura 27. Apresentação do Programa Coral na Igreja Matriz em Cruz das Almas – Cruz das Almas 
– BA – 2016 

 



 

    69 

 

 
Figura 28. Atividade de Roda na Escola Joaquim Medeiros – Cruz das Almas – BA – 2016 

 
 
 

 
Figura 29. Apresentação na Clínica Rosa dos Ventos em Governador Mangabeira – BA – 2016 
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2.32.32.32.3 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 
 
 
Quadro 10. Ações de Extensão Universitária na UFRB - 2013, 2014, 2015 e 2016 
TIPOS DE ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

 
Programas 

 

 
08 

 
14 

 
17 

 
18 

 
Projetos 

 

 
108 

 
100 

 
65 

 
108 

 
Cursos 

 

 
43 

 
37 

 
53 

 
98 

 
Eventos 

 

 
201 

 
188 

 
181 

 
296 

 
Publicações 

 

 
2 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Prestação de serviços/ 

Consultorias 
 

 
4 

 
2 

 
4 

 
3 

 
Total 

 
366 

 
343 

 

 
323 

 
529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 – 2014 redução de 6.28% 
2014 - 2015 redução de 5,84% 
2013 – 2015 redução de 11,8% 
2015 – 2016 ampliação em 64% 
2013 – 2016 ampliação em 45% 

 

 

Fonte: NUGEDOC/NUGAV/PROEXT (2016) 
 

 
Quadro 11. Segmentos envolvidos com as Ações de Extensão Universitária da UFRB - 2013, 2014, 2015 e 2016 

  
2013 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Docentes 

 
* 
 

 
* 
 

 
92 

 
400 

 
Discentes 

 
* 
 

 
* 
 

 
1442 

 
1071 

 
Técnicos 

 
* 
 

 
* 
 

 
49 

 
121 

Público 
Externo 

* * 83.469 129.096 

 
* Os dados em 2013 e 2014 não foram divulgados nesta 
planilha por estarem em processo de revisão, pois as 
informações fornecidas no preenchimento do formulário de 
registro não atendem às orientações do núcleo responsável. 
Neste período, não havia um sistema específico para os 
registros. 
 
 

Fonte: NUGEDOC/NUGAV/PROEXT (2016) 
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Quadro 12. Evolução do número de atividades registradas nos Centros de Ensino 2015 e 2016 
2015 2016 CENTROS DE 

ENSINO Nº ATIVIDADES REGISTRADAS Nº ATIVIDADES REGISTRADAS 

INCREMENTO 
EM % 

CETEC 15 50 233% 
CCAAB 77 102 33% 
CAHL 61 115 88% 
CFP 21 37 76% 
CECULT 18 74 310% 
CETENS 31 20 - 35% 
CCS 38 95 150% 
Total 261 493 89% 
Fonte: NUGEDOC/NUGAV/PROEXT (2016) 

 
 
 
 
 

Gráfico 1. Atividades de Extensão por Áreas Temáticas 2013, 2014, 2015 e 2016 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A universidade para realização da sua função social tem a indissociabilidade entre o ensino, 
a pesquisa e a extensão universitária. A extensão universitária enquanto processo educativo 
artístico, cultural e científico que viabiliza a relação transformadora entre a universidade e os 
diversos setores da sociedade, assume também na UFRB a sua relação com as políticas afirmativas, 
além da articulação entre o ensino e a pesquisa universitária. 

Essa relação indissociável possibilita uma formação acadêmica que contribua para o 
desenvolvimento de habilidades técnicas, sociais e políticas comprometidas para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. Neste sentido, a extensão universitária contribui 
para a socialização e o compartilhamento de saberes, de conhecimentos e de tecnologias entre a 
universidade e a sociedade, com incentivo na democratização e da participação social. 
 Este relatório expressa as atividades extensionistas desenvolvidas em 2016 pela PROEXT, 
na forma de Programa, Projeto, Curso, Evento, Prestação de Serviços e Consultoria e Publicações e 
outros Produtos Acadêmicos, em que se observaram as diretrizes e o compromisso da comunidade 
acadêmica da UFRB na realização da fundamental função da universidade. 
 É importante tratar que as atividades coordenadas pela PROEXT tiveram uma relação 
fundamental com as outras Pró-Reitorias, Superintendências e os Centros de Ensino da UFRB. 
Foram ações que avançaram, em alguns momentos, e outros recuaram, considerando o momento de 
greve por quase três meses dos servidores administrativos e de três meses de processo de ocupação 
dos discentes, como também de cortes financeiros presentes em 2016 e não liberação de financeiros 
de programas e projetos aprovados em edital. 

Esses desafios apontam a necessidade de construção de ações extensionistas ainda mais 
integradas e com fluxos administrativos e financeiros que contribuam para a gestão destas ações. 
Entre os desafios, tem-se a manutenção das bolsas do PIBEX; o apoio as atividades de extensão 
para além dos eventos; a operacionalização da curricularização da extensão, conforme o Plano 
Nacional de Educação – PNE da Meta 12 na Estratégia 7; a realização de Encontros de Saberes 
entre a comunidade e a universidade; a captação de recursos que assegurem as ações extensionistas 
com qualidade e com condições adequadas para a comunidade acadêmica e a sociedade 
participante; a integração efetiva com os Territórios de Identidade que a UFRB possui base física a 
partir de seus Centros de Ensino - Recôncavo da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Portal do Sertão; a 
integração efetiva entre o ensino, a pesquisa e as ações afirmativas com a extensão universitária; e a 
maior articulação entre as atividades extensionistas com as políticas públicas, seja na sua 
concepção, na sua construção ou na sua execução, por um lado, como espaço de contribuição 
efetiva, e por outro, como espaço formativo para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. 

A Pró-Reitora de Extensão da UFRB assumiu em 2016 a Coordenação do FORPROEX – 
Região Nordeste como espaço de contribuir e ter contribuições no fomento de uma rede das 
Instituições de Ensino Superior – IES na luta por garantia de políticas de extensão universitária.  

Outro desafio apontado ao longo dos dez anos de existência da PROEXT refere-se a 
qualificar os seus indicadores de desempenho e de impacto, conforme discussão e grupo de trabalho 
formado no âmbito do FORPROEX. Assim, tem-se a necessidade de revisitar os dados das 
atividades extensionistas da UFRB, como forma de contribuir para as coletas dos dados/ meios de 
verificação que sejam mais eficientes e que retratem a realidade destes impactos como forma de 
mensurar e visibilizar a importância da extensão universitária na vida acadêmica, como também da 
implantação do sistema para facilitar a coleta e a análise destes dados. Além deste, há o desafio de 
estruturação física adequada do MEASB por conta da riqueza de seu acervo de memória histórica. 

Sabe-se dos desafios, mas é importante afirmar o crescimento da extensão universitária da 
UFRB como destaque para a formação acadêmica e a relação efetiva com a sociedade e entre as 
unidades da universidade. Neste sentido, assume-se aqui o compromisso de avançar nas atividades 
de extensão universitária da UFRB, a partir de um trabalho integrado dentro da PROEXT, da 
PROEXT com as outras unidades da UFRB (Centros de Ensino, Superintendências e Pró-Reitorias) 
e da relação com a sociedade, conforme apontados neste relatório da gestão de 2016. 
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ANEXOS 
 
 
Quadro 13. Atividades certificadas e declarações emitidas no período de janeiro a dezembro de 
2016. (Fonte: SGCE da PROEXT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

    75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    80 

Quadro 14. Registros das Atividades Extensionistas pelo NUGEDOC/PROEXT em 2016 
REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

00106/2016 PROEXT Publicação Revista Extensão – Volume 9 
00203/2016 CAHL Curso II Oficina de elaboração de anteprojeto de TCC  
00304/2016 CAHL Evento Mostra por um cinema negro feminino  
00404/2016 CAHL Evento Seminário Você na REDE 

00504/2016 CETEC Evento 
Aumento na quantidade de alunos em disciplinas básicas: 
Como obter vantagens dessa realidade universitária 

00602/2016 CETEC Projeto Experimentos didáticos para o ensino médio 

00706/2016 CAHL Publicação 
Caderno de Estudos do Meio: Cidade Heroica e 
Monumento Nacional 

00802/2016 CFP Projeto A Visualidade da Libras na Escrita 
00904/2016 CFP Evento I Jornada Baiana de Topologia Algébrica 

01004/2016 CECULT Evento 

Atividade de campo interdisciplinar - vinculado ao 
Projeto de Extensão CIDADE EM FOCO e Grupo de 
Pesquisa Formação, Currículo e Cultura – FORCULT. 

01104/2016 CECULT Evento 
Quando o pornô vai à cidade - vinculado ao Projeto de 
Extensão CIDADE EM FOCO 

01204/2016 CCS Evento I Mostra de Curtas do CCS - UFRB 

01304/2016 CCS Evento 
III Fórum de Políticas Públicas e Atenção Integral aos 
Usuários de Drogas: Saberes e Práticas de Cuidado 

01402/2016 CCAAB Projeto 
Manejo e conservação de Solos utilizando Maquinas 
Agrícolas  

01504/2016 CECULT Evento Ciclo Motriz de Debates: Políticas Culturais 

01602/2016 CCAAB Projeto 

Organização e ampliação da coleção didática de Zoologia 
de Vertebrados do Centro de Ciências Agrárias 
Ambientais e Biológicas da UFRB 

01703/2016 CECULT Curso 
Curso de extensão universitária: Argumentação e 
pesquisa 

01804/2016 CECULT Evento 

Visita técnica a Cachoeira: monumentos representativos 
das matrizes da formação da sociedade brasileira no 
Recôncavo da Bahia 

01904/2016 CAHL Evento I Ciclo Aquendando! Babado, Fechação e Transformismo 
02003/2016 CECULT Curso Basic Conversation in English Course 
02104/2016 CETENS Evento Diabetes Mellitus: Educar para Prevenir Complicações 

02204/2016 CCS Evento 

Assistência de enfermagem em foco: Um debate sobre o 
atendimento qualificado de enfermagem ao hipertenso e 
diabético em Santo Antônio de Jesus 

02301/2016 CCAAB Programa Inovação tecnológica para que? 

02402/2016 CCAAB Projeto 

Avaliação do conhecimento dos proprietários de cães 
sobre a Erliquiose no bairro Inocoop de Cruz das Almas–
BA.  

02506/2016 CCAAB 

Prestação de 
Serviço e 
Consultoria 

Viveiro Escolar: O Despertar Para o Empreendedorismo 
no Ensino Médio. 
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REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

02602/2016 CCAAB Projeto 

Abordagem sobre zoonoses nas unidades básicas de 
saúde de Cruz das Almas - BA, atualizando agentes 
comunitários sobre zoonoses: criando multiplicadores de 
conhecimento na equipe de saúde da família. 

02704/2016 CCS Evento Negritude e Humanização: Diálogos do Possível 

02804/2016 CCS Evento 

Visita técnica ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer 
(GACC) e ao Centro de Oncologia Irmã Ludovica 
(COIL) 

02904/2016 CAHL Evento 
Oficina de Criação Publicitária – Palestra com Ruy 
Barreto 

03004/2016 CAHL Evento Exposição de Artes Visuais “Koshas” 

03103/2016 CAHL Curso 
CURSO – A prática do assistente social: conhecimento, 
instrumentalidade e intervenção profissional 

03203/2016 CAHL Curso 
Oficina de formação no SUAS – Introdução ao 
provimento de serviços, indicadores e gestão financeira  

03304/2016 CAHL Evento Seminário – Serviço Social e Direitos Sociais 
03403/2016 CAHL Curso O Ensino da História da Escravidão na Escola 

03503/2016 CAHL Curso 
Arte Contemporânea, Instituições Museais e Práticas 
Curatoriais 

03604/2016 CCAAB Evento Seminário: Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos 

03704/2016 CCAAB Evento 
Solos, alimentos e manejo de pragas: ecologia aplicada à 
agricultura 

03804/2016 CCAAB Evento II Mostra De Material Didático 

03903/2016 CCAAB Curso 
Geoprocessamento: Aplicado a Modelagem Espacial de 
Atributos Químicos do Solo 

04003/2016 CCAAB Curso 

Curso de Campo: Coleta de dados quali-quantitativos em 
uma pesquisa interdisciplinar voltada ao 
Desenvolvimento Sustentável na Resex do Iguape  

04103/2016 CCAAB Curso Curso Básico de AutoCAD 

04204/2016 CCS Evento 
Oficina de tabulação de dados e análise estatística 
utilizando o programa SPSS 

04304/2016 CCAAB Evento 
Mostra Fotográfica Biodiversidade do Recôncavo: 
conhecer para preservar 

04404/2016 CAHL Evento Exposição e performances Imagens Vivas 

04504/2016 CECULT Evento 
Yanka Rudzka – pesquisas sobre dança contemporanea e 
cultura tradicional 

04604/2016 CECULT Evento 
Cachoeira: Samba de Roda e Candomblé (trabalho de 
campo) 

04704/2016 CECULT Evento A ginga da nação: lançamento de livro e debate 
04804/2016 CECULT Evento Oficina de Bordados – Bola da Felicidade 

04904/2016 CECULT Evento 
Projetos de vida: perspectivas etnográficas sobre três 
gerações de mulheres quilombolas 

05002/2016 CECULT Projeto 
Projeto Bordando a Cidade (Vinculado ao Programa de 
Educação Patrimonial – Massapé) 

05103/2016 CECULT Curso 
Experiência e performance de artistas afro-brasileiros na 
contemporaneidade, por Adriana Oliveira da Silva 

05203/2016 CECULT Evento 
Oficina de Roteiro I: da adaptação literária à escaleta para 
curta-metragem de ficção. 
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REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

05304/2016 CCAAB Evento V Dia Nacional da Mata Atlântica 

05403/2016 SIPERF Curso 
Utilização de resíduos orgânicos e inoculação na 
produção de mudas de espécies arbóreas 

05502/2016 CETEC Projeto 

Desenvolvimento de Projetos Arquitetônicos de 
residências das famílias de baixa renda na Cidade de Cruz 
das Almas 

05601/2016 CETEC Programa Utilização de Software Público no Recôncavo Baiano 
05703/2016 CCAAB Curso Curso básico de máquinas e mecanização agrícola - 2015 

05804/2016 CFP Evento 
Oficinas de Astronomia para atividades no Ensino 
Fundamental 

05904/2016 CAHL Curso Curso de Conservação e Restauração de Arte Sacra 
06004/2016 CFP Evento I Encontro de Estética 

06104/2016 CCS Evento 

Treinamento sobre técnica de higienização dos alimentos 
e sanitização de equipamentos e utensílios para 
funcionários de UAN 

06204/2016 CCAAB Evento Dia do Paleontólogo 
06304/2016 CCAAB Evento Trote Ecológico  

06402/2016 CAHL Projeto 
Requalificação da Exposição do Museu Municipal de 
Mucugê-Bahia 

06504/2016 CFP Evento Sarau Literário: A mulher e seus retratos poéticos 
06604/2016 CFP Evento Mesa-redonda : Vozes femininas na contemporaneidade 

06702/2016 CAHL Projeto 
Imaginários do mangue: ação e formação cinematográfica 
nas comunidades quilombolas do Vale do Iguape 

06803/2016 PROEXT Curso Curso de Adobe Illustrator 
06903/2016 PROEXT Curso Curso de Adobe Photoshop 
07003/2016 PROEXT Curso Curso de Adobe InDesign 

07104/2016 CCS Evento 

Encontro - Popularização da Ciência: Flavonoides na 
Alimentação Escolar: Ciência, Tecnologia, Saúde e 
Significados 

07203/2016 CCS Curso Curso de Atualização em Imunização 

07304/2016 CCS Evento 

SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO NA REDE 
CEGONHA DO RECÔNCAVO BAIANO - Vinculado 
ao Programa Rede Cegonha do Recôncavo / Base 
Operacional de Saude Santo Antonio de Jesus e 
Amargosa Amargosa  

07404/2016 CCS Evento I Simpósio de microcefalia do Recôncavo da Bahia 

07504/2016 CCS Evento 
XII Seminário Integrativo do Bacharelado Interdisciplinar 
em Saúde: Da unidade vai nascer a novidade. 

07604/2016 CCS Evento 
X SEMULPATO (Seminário multiprofissional de 
patologia) 

07703/2016 CECULT Curso 

Oficina de roteiro: histórias curtas (vinculado ao Projeto 
de Pesquisa “Cidades capitais: dramaturgias, 
encen(ações) e escrituras”) 

07804/2016 CAHL Evento II Cine Arte  
07904/2016 CAHL Evento III Cine Estética  
08004/2016 PROPAAE Evento Pré Encontro Nacional de Casas de Estudantes 
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REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

08104/2016 CECULT Evento 
Conferência internacional “o ofício de estudante: a 
entrada na vida universitária 

08204/2016 CETEC Evento Gestão Verde- I Mostra de Políticas Ambientais 

08304/2016 CETEC Evento 
Capacitação para jovens em negociações internacionais 
de clima 

08403/2016 CCAAB Curso 1º Ciclo de Debates em Pesca e Aquicultura 

08504/2016 CCAAB Evento 
Dia de campo: vivenciando a extensão universitária na 
comunidade Poções 

08604/2016 CCAAB Evento II Curso Técnico de Parasitologia Veterinária 

08704/2016 CCAAB Evento 
Produtos da colmeia e seus derivados: projetos em 
andamento 

08803/2016 CETEC Curso 
Introdução ao Uso do Software de Análise Estrutural SAP 
2000 

08903/2016 SIPEF Curso 
Inseticidas naturais como alternativas para o controle de 
insetos praga de plantas arbóreas 

09004/2016 CCAAB Evento I Encontro de Avicultura do Recôncavo da Bahia  

09103/2016 CCAAB Curso 
Curso de elaboração de projetos agropecuários para o 
BNB 

09204/2016 CFP Evento 

III Fórum de Licenciaturas da UFRB/ IV Seminário do 
PIBID UFRB/ I Seminário do PIBID Diversidade da 
UFRB 

09303/2016 CCS Curso VIII Ciclo de atualização em imunização 
09404/2016 CAHL Evento Exposição poéticas do cotidiano 
09504/2016 CAHL Evento Seminário Você na REDE em Santo Antonio de Jesus 

09603/2016 CECULT Curso 
Curso de extensão em conversação básica em língua 
inglesa  

09703/2016 CECULT Curso Curso de extensão em leitura em língua inglesa 
09803/2016 CECULT Curso Practical reading course in English 
09903/2016 CECULT Curso Conversação básica em língua inglesa  
10004/2016 CAHL Evento Debate do Projeto de Lei 867/15 – Escola sem Partido 
10103/2016 CAHL Evento Contação de Histórias na Escola 

10202/2016 CECULT Projeto 
Grupo Oficina de Música – Hibridismo Musical no 
Recôncavo Baiano 

10304/2016 CAHL Evento VII Seminário de Arqueologia do CAHL/UFRB 
10404/2016 CAHL Evento III Encontro Nos Caminhos da Gestão Pública  

10501/2016 CECULT Programa 
Programa de Extensão em Língua Inglesa CECULT –
NUVEM/UFRB 

10603/2016 CECULT Curso Conversação básica em língua inglesa  
10703/2016 CECULT Curso gramática básica e produção de textos em língua inglesa 

10804/2016 CCS Evento 
I Simpósio Movi(mentes): a importância dos movimentos 
sociais no contexto da saúde brasileira 

10904/2016 PROEXT Evento 

Oficina de Orientação para submissão de propostas ao 
Edital de Apoio à Organização de Eventos Científicos e 
Tecnológicos 02/2016 FAPESB 

11004/2016 CETENS Evento Semana Pedagógica 2015.2 
11203/2016 CETENS Curso Introdução ao SciDavis 

11304/2016 CETEC Evento 
IV COBESA - Congresso baiano de Engenharia Sanitária 
e Ambiental 
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REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

11404/2016 Reitoria Evento Debate acadêmico sobre Democracia 

11504/2016 PPGCI Evento 
Divulgação do Edital de Apoio de Desenvolvimento de 
Ideias 

11603/2016 CECULT Curso Quem conta seus males espanta. 
11703/2016 CECULT Curso Técnicas de Leitura de Inglês Instrumental I em Saúde 
11803/2016 CECULT Curso Basic conversation in english course 

11904/2016 CCAAB Evento 
IX Encontro de Apicultores e Meliponicultores do 
Território do Recôncavo Baiano 

12004/2016 CCAAB Evento 
IV Feira Acadêmica de Economia Solidária da UFRB -
FAESOL 

12104/2016 CAHL Evento Seminário Cinema Negro Brasileiro 
12204/2016 CAHL Evento LATTES e plataformas de pesquisa: noções básicas 

12302/2016 CETENS Projeto 

Questão Agrária, comunidades tradicionais pesqueiras e a 
luta /na terra e água na Bahia: histórico de contradições e 
resistência 

12404/2016 CECULT Evento 
Debate sobre Democratização dos meios de comunicação 
em massa 

12504/2016 CCAAB Evento 
4º Café da Manhã no Campo da Fazenda Experimental do 
CCAAB 

12604/2016 CCAAB Evento 
V SAMEV - V Semana acadêmica de medicina 
veterinária da UFRB 

12704/2016 PPGCI Evento 
II Encontro de Grupos e Núcleos de Pesquisa e Extensão 
da UFRB em energia 

12802/2016 PROEXT Evento MEASB: (re)viva essa memória 
12904/2016 CECULT Evento VISITA AO CENTRO TÉCNICO DO TCA 
13004/2016 CAHL Evento I Ciclo de Oficinas Sonatório 
13104/2016 CECULT Evento Projeto MÓBILE 

13204/2016 CCAAB Evento 
Palestra: Avaliações e Perícias de Engenharia e o 
mercado de trabalho com foco na área Rural 

13304/2016 CCAAB Evento 
1º Dia de Campo do Recôncavo da Bahia em tecnologia 
para implantação do sistema plantio direto 

13402/2016 CCS Projeto 
Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal no 
Município de Santo Antônio de Jesus 

13503/2016 CFP Curso 
Combate ao Aedes aegypti: uma responsabilidade de 
todos os brasileiros 

13604/2016 CCS Evento Oficina: Moluscos bivalves: Ciência e o saber tradicional. 
13702/2016 CCS Projeto Sexo sem Tabu 
13803/2016 CECULT Curso Oficina de Língua Portuguesa: Leitura e Escrita 
13902/2016 CECULT Projeto Projeto L’Epée 

14002/2016 CCS Projeto 
Mulheres que curam: Rezadeiras e benzedeiras no 
Município de Santo Antônio de Jesus 

14101/2016 CCS Programa 
Suporte Básico de Vida nas escolas de Santo Antônio de 
Jesus-Bahia 

14204/2016 CECULT Evento 
I Encontro Internacional de Cultura, Linguagens e 
Tecnologias do Recôncavo 

14302/2016 CCS Projeto 
Dose de leitura: contando, criando e recriando histórias 
infantis 
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14404/2016 CFP Evento 
Debates em Epistemologia Contemporânea: V Seminário 
do Grupo de Investigações Filosóficas 

14502/2016 CFP Projeto Projeto de Extensão Café Filosófico - Científico 
14602/2016 CFP Projeto Filosofia em Diálogo 

14703/2016 CCAAB Curso 
Curso de Redação Científica Aplicada à Escrita 
Entomológica e Afins 

14804/2016 CCAAB Evento 
Diálogos recôncavos: filosofia, ciência e ensino das 
ciências - PIBEX 

14904/2016 CCAAB Evento 
Seminário Universitário de Ecologia Aplicada e Controle 
da Poluição 

15002/2016 CCS Projeto Telas da Psique: cinema e psicanálise 
15102/2016 CCS Projeto PSICOLOGIA DE PORTAS ABERTAS 

15204/2016 CCS Evento 
I Encontro de promoção da saúde do homem da USF 
AMPARO 

15304/2016 CCAAB Evento 
X Ato comemorativo pelo dia nacional da conservação do 
solo 

15404/2016 CCAAB Evento Mesa Redonda “Terra: Direito ou Privilégio?” 

15504/2016 CCAAB Evento 
Palestra: Contribuições da Agricultura Familiar para a 
Segurnaça Alimentar e Nutricional – Desafios Futuros 

15604/2016 CCAAB Evento II Cavalgada do CCAAB - UFRB 
15704/2016 CCAAB Evento VI Dia da Mata Atlântica 

15803/2016 CETEC Curso 
Minicurso “Introdução ao laboratório de química, para 
alunos de PG" 

15904/2016 CETEC Evento 
Ciclo de Seminários de Pesquisa em Engenharia Civil 
2015.2 

16002/2016 CETEC Projeto 
Complementação ao aprendizado da disciplina Química 
Geral e Orgânica CET-009 

16103/2016 CETEC Curso Introdução ao MatLab 

16203/2016 CETEC Curso 
Minicurso “Introdução ao laboratório de química, para 
estagiários do GP Insecta" 

16304/2016 CETEC Evento Empreendendo com a UNIJR-BA 

16404/2016 CCAAB Evento 
50 anos de Zootecnia- Zootecnia e Brasil: Qual o nosso 
papel na sociedade? 

16503/2016 CCAAB Curso Ecossistema Manguezal: Estrutura, função e Gestão 

16604/2016 CCAAB Evento 
I Encontro Regional de Educação Ambiental- Escolas 
Sustentáveis e Com-Vida 

16702/2016 CETENS Projeto 
Educação do Campo e extensão universitária: um diálogo 
a partir do Tempo-comunidade 

16804/2016 CETEC Evento 
II CONSTRUIR LEGAL: problemas, desafios e 
oportunidades para melhoria da construção 

16902/2016 CFP Projeto PERMAVIDA 
17004/2016 CAHL Evento IV Março Mulher Lésbica 
17104/2016 CAHL Evento Diálogo sobre Lesbianidade Negra 
17204/2016 CFP Evento Diálogos das Letras 

17303/2016 CAHL Curso 
Ensino de História e Literatura: trabalhando contos afro-
brasileiros em sala de aula 

17403/2016 CAHL Curso Cores em movimento: introdução a técnicas de animação 



 

    86 

 
REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

17503/2016 CCS Curso 
Tabulação de dados e análise estatística utilizando o 
software SPSS 

17603/2016 CCS Curso III Ciclo de atualização em interpretação de exames 

17704/2016 CAHL Evento 

Evento Comemorativo ao Dia do Assistente Social da
UFRB: Socialização das experiências de estágio 
supervisionado em Serviço Social". 

17804/2016 CAHL Evento 
Patrimônio, Diversidade Paisagística e Ressignificação 
dos Espaços Urbanos 

17902/2016 PROEXT Projeto 
UFRB no combate ao Aedes aegypti: um mosquito não é 
mais forte que uma comunidade mobilizada 

18004/2016 CETEC Evento IV Torneio da Ponte Treliçada do Recôncavo 
18102/2016 PROEXT Projeto Geografia da Educação do Campo 

18202/2016 PROEXT Projeto 
MAIS MERCADO: Articulação entre a oferta da 
Agricultura Familiar e a demanda do PNAE na Bahia 

18304/2016 CFP Evento V Workshop de Química: química no cotidiano 
18404/2016 CFP Evento I Encontro da Licenciatura em Física da UFRB 
18504/2016 CFP Evento Congresso Mundial Universitário de Cultura 2016 

18604/2016 CAHL Evento 

1º Seminário Diálogos e interfaces das Licenciaturas do 
CAHL: Desafios e potencialidades da docência no século 
XXI 

18704/2016 CECULT Evento III Cultura e negritude no bembé 2016 
18804/2016 CECULT Evento Curso de Desenho “Construindo Personagens” 
18903/2016 CECULT Curso Curso de introdução a Harmonia Tonal 

19003/2016 CECULT Curso 
Curso de extensão em estratégias de leitura em língua 
inglesa  

19104/2016 CECULT Evento 
Ofícios e Saberes: Samba de Roda e Cerâmica (Trabalho 
de Campo) 

19204/2016 CAHL Evento 
O serviço social e o trabalho com familias: desafios para 
o exercicio profissional 

19303/2016 CCS Curso Capacitação dos Manipuladores da Cantina do CCS 

19404/2016 CCS Evento 
Integração ensino-serviço entre docentes e preceptores do 
estagio supervisionado da atenção básica 

19504/2016 CCS Evento 

Formação de Multiplicadores do Saber e Exposição 
Científica no município de Santo Antônio de Jesus: 
Conhecendo e combatendo arboviroses emergentes e 
agentes biológicos de veiculação hídrica e alimentar 

19604/2016 CCS Evento 
Oficina de Análises Clínicas: Bioquímica, Microbiologia 
e Parasitologia 

19704/2016 CAHL Evento 
Encontro Novos olhares sobre a Gestão Pública: 
Segurança Pública no Recôncavo 

19804/2016 CECULT Evento I Encontro Cultura, Gênero e Sexualidade 
19904/2016 CCS Evento Workshop de Linguagem Corporal 
20004/2016 CCS Curso Workshop de hipnose 
20104/2016 CCAAB Evento Dia de Campo 

20201/2016 CAHL Programa 
Grupo de trabalho de serviço social na educação –
GTSSEDU 2016-2017 

20304/2016 CCAAB Evento 
Oficina para elaboração, execução e prestação de contas 
de Projetos para EES. 
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20404/2016 CCAAB Evento 
Oficina de plano de marketing para empreendimentos da 
economia solidária. 

20504/2016 CAHL Evento Ciclo de Debates: 10 anos do curso Museologia da UFRB 
20603/2016 CAHL Curso Oficina de Cinema – Leitura Crítica e Criativa 

20704/2016 CAHL Evento 
II Debate do curso de história sobre a base nacional 
curricular comum 

20804/2016 CAHL Evento Viva São João V 

20902/2016 CAHL Projeto 

Vivenciando o patrimônio do Recôncavo: ações 
educativas para a popularização do conhecimento 
arqueológico 

21002/2016 CAHL Projeto 
Projeto de restauro e conservação de Arquivos 
Municipais (Cachoeira e São Félix) 

21101/2016 CAHL Programa 

“Brincadeira de Negão”: Subjetividade e Identidade de 
Jovens Homens Negros na Escola Pública em 
Cachoeira/São Félix (BA) 

21202/2016 CAHL Projeto 

Estudo de Público em Instituições Culturais do 
Recôncavo: Atelier do Mimo, Cine Theatro Cachoeirano, 
Instituto Roque Araújo, Arquivo Público Municipal de S. 
Félix e Nudoc/CAHL 

21302/2016 CAHL Projeto 
O jovem e a escola: capacitação docente e construção de 
boas relações no ambiente escolar 

21402/2016 CAHL Projeto 
Grupo e trabalho sobre envelehcimento populacional no 
recôncavao -GTENPO 

21502/2016 CAHL Projeto Fotografias do Recôncavo 

21602/2016 CAHL Projeto 

Juventude (s), educação e projetos de vida: diálogos 
com/de/para jovens das escolas de ensino médio do 
Recôncavo da Bahia 

21701/2016 CETEC Programa 
Maratonas de Programação como ferramenta para 
estimular e aperfeiçoar o raciocínio lógico do indivíduo 

21804/2016 CETEC Evento 
“O Desastre de Mariana - MG _ Uma Análise Política -
Ambiental" 

21904/2016 CCS Evento Vacinas Ocupacionais 

22005/2016 CAHL 

Prestação de 
Serviço e 
Consultoria Script Doctor do Núcleo de Dramaturgia 

22103/2016 CAHL Curso 
III Curso de edição de áudio como competência 
profissional em rádio 

22204/2016 CAHL Evento Visita técnica à Rádio Sociedade da Bahia em Salvador 
22302/2016 CAHL Projeto Produção e manutenção do Site do Curso de Jornalismo 

22404/2016 CCS Evento 
Reencôncavo Saúde 2015.2 – Na luta contra o Aedes: o 
perigo aumentou e a responsabilidade também 

22504/2016 CCAAB Evento Seminário Agricultura Familiar e Segurança Alimentar 

22604/2016 CCAAB Evento 
III SIMPONEDI - Principais doenças infectocontagiosas 
de pequenos e grandes animais do estado da Bahia 

22704/2016 CCAAB Evento 
Saberes, tempo e aprendizagem da docencia: perspectiva 
do estágio à construção da identidade profissional 
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22803/2016 CCAAB Curso 
Curso Direito Básico para Dirigentes Sindicais da 
Agricultura Familiar 

22904/2016 CCAAB Evento 
II Semana de Atualização em Ciências Agrárias, 
Ambientais e Biológicas: Inovação e Sustentabilidade 

23004/2016 CCAAB Evento 
I Roda de Conversa Interdisciplinar do projeto Caminho 
da Roça: Feminismo pra Que(m)? 

23104/2016 CCAAB Evento 
2º Formavet: clinica médica e cirúrgica dos animais 
domésticos 

23204/2016 CCAAB Evento 2º Encontro de Ética da Pesquisa em Debate 

23304/2016 CFP Evento 
N’ÁFRICA 2016: Valores civilizatórios africanos no 
Brasil 

23404/2016 CCAAB Evento 
Mesa Redonda Polinização por Abelhas: Diferentes 
Olhares 

23504/2016 CCAAB Evento 

V Simpósio Baiano de Zootecnia/V Seminário de 
Produção Animal/ II Simpósio Baiano de Produção 
Animal 

23604/2016 CECULT Evento Oficina sign writing: conhecendo uma escrita de sinais 

23704/2016 CECULT Evento 
Roda de conversa “crônicas da educação de surdos: entre 
o campo e a cidade” 

23804/2016 CECULT Evento ENGLISH – TIRE SUAS DÚVIDAS 
23904/2016 CFP Evento Reencôncaco CFP-CAsA do DUCA 2016 
24004/2016 CFP Evento Dia do Químico 
24103/2016 CETEC Curso Mapeamento com GPS 
24204/2016 CAHL Evento III Cine Arte 
24304/2016 CAHL Evento IV Cine Estética 
24403/2016 CCS Curso Curso básico de Acupuntura 
24504/2016 CCS Evento Diagnósticos Laboratoriais 
24603/2016 CCS Curso III Ciclo de atualização em interpretação de exames 

24704/2016 CAHL Evento 
Encontro sobre Polo de Confecção de Moda 
Afrobrasileira – Exposição Vozes 

24804/2016 CECULT Evento Musicalidade Baiana 

24904/2016 CCAAB Evento 
III Colóquio Sobre Educação - Identidade Docente: 
Construção e Prática 

25003/2016 SUPAI Curso Oficina de língua Inglesa – nível Básico A1-2 
25103/2016 SUPAI Curso Oficina de língua Inglesa – nível Básico A1-1  

25203/2016 SUPAI Curso 
English Conversation Table (Mesa de conversação em 
inglês) 

25303/2016 SUPAI Curso Curso de português para estrangeiros 
25404/2016 CAHL Evento II Seminário Cinema Negro Brasileiro 

25504/2016 CAHL Evento 
II Semana de diversidade sexual, gênero e combate a 
lgbt*fobia de Muritiba – II sedivergem 

25604/2016 CAHL Evento 
Ciclo de Formação do LEHRB 2016: oficinas de ensino 
de história e suas interfaces 

25704/2016 CFP Evento 
III Simpósio de Fisiologia do Exercício Aplicada ao 
Futebol de Campo 

25803/2016 SUPAI Curso Curso Básico de idioma - Inglês  
25904/2016 CCS Evento II Aula Semestral de Introdução à LAONCORB 
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26004/2016 CCAAB Evento 
Mesa Redonda Polinização por Abelhas: Diferentes 
Olhares 

26104/2016 PROEXT Evento 
Uma viagem pela História: São Bento das Lages, Berço 
do Ensino Agrícola na Bahia 

26203/2016 CFP Curso 
INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA HISTÓRICO-
SOCIAL (ESCOLA DE VIGOTSKI) 

26304/2016 CFP Evento 
V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
DO VALE DO JIQUIRIÇÁ 

26402/2016 CETEC Projeto 
Projeto de formação básica para a iniciação científica 
(PROBIC) 

26502/2016 CETEC Projeto 
PAM – Projeto de Aperfeiçoamento em Matemática 
Básica - Trigonometria 

26602/2016 CETEC Projeto 
Meninas e Jovens do Recôncavo da Bahia na Ciência e 
Tecnologia 

26701/2016 CETEC Programa 

Avaliação da manipueira para utilização como adubo 
orgânico e defensivo agrícola natural para a Agricultura 
Familiar 

26801/2016 CETEC Projeto Projeto de Veículo BAJA Interdisciplinar na Engenharia 
26902/2016 CETEC Projeto Aprender 

27002/2016 CETEC Projeto 

Diagnóstico e composição gravimétrica dos resíduos 
sólidos para a formação de um banco de dados 
georreferenciado 

27102/2016 CETEC Projeto 
Ferramenta para Ensino de Programação para Crianças 
baseado em Robôs Móveis 

27202/2016 CETEC Projeto 

Integração dos Cursos de Engenharia Sanitária e 
Ambiental com as Escolas de Ensino Médio de Cruz das 
Almas 

27302/2016 CETEC Projeto Monitoria em Eletricidade 

27402/2016 CETEC Projeto 
Cruz Digital: Inclusão Digital em Comunidades de Cruz 
das Almas 

27501/2016 CFP Programa TEIA – Tecnologia no Ensino e Inovações Aplicadas 

27602/2016 CFP Projeto 
A formação de licenciandos em química e a relação com 
o gerenciamento de resíduos químicos 

27704/2016 CFP Evento Base Nacional Comum Curricular: debates emergentes 
27801/2016 CETEC Programa Olimpíada de Matemática do Estado da Bahia - OMEBA 

27901/2016 CETEC Programa 
Programa de aperfeiçoamento em análise e projetos de 
estruturas 

28002/2016 CCAAB Projeto Projeto Arborizar UFRB 
28104/2016 CCS Evento Interpretação de Exames Laboratoriais: Exame de sangue 
28204/2016 CCAAB Evento Dia do Estágio 

28301/2016 CCAAB Programa 
Programa de atividades e terapias assistidas por animais 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

28402/2016 CCAAB Projeto 
Educação científica e filosofia da ciência: um debate em 
torno da relação entre educação, ciência e sociedade 

28502/2016 CCAAB Projeto 
Animais Silvestres em Cativeiro: Uma Tradição a ser 
Mudada - Etapa 1 

28602/2016 CCAAB Projeto  Redescobrindo os Quintais Produtivos da Sapucaia 
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28702/2016 CCAAB Projeto 
Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias: 
Diagnóstico de rotina e assistência técnica 

28802/2016 CCAAB Projeto 
Produção de peças anatômicas para criação de acervo do 
futuro museu de ciências naturais do CCAAB/UFRB 

28902/2016 CCAAB Projeto Fazendo contas na Feirinha da Sapucaia 

29002/2016 CCAAB Projeto 
PRODUÇÃO DE SILAGENS PARA ALIMENTAÇÃO 
ANIMAL NO PERÍODO DE SECA 

29102/2016 CCAAB Projeto 
Reutilizando Ideias: Ações Coletivas na sustentabilidade, 
Economia Verde e erradicação da pobreza 

29202/2016 CCAAB Projeto 

Projeto Alfabelha - Ações Educativas Para a 
Sensibilização Sobre a Importância das Abelhas Para o 
Planeta Terra 

29302/2016 CCAAB Projeto Projeto “Oficinas pedagógicas em Agroecologia” 

29402/2016 CCAAB Projeto 

Desenvolvimento integrado de práticas em educação 
alimentar e nutricional na formação de agentes 
multiplicadores de diferentes grupos sociais 

29504/2016 CAHL Evento Roda de conversa: Machado Pais e as muitas juventudes 

29603/2016 CECULT Curso 
Curso de Desenho “Construindo Personagens” (Santo 
Amaro) 

29704/2016 CECULT Evento 
#O Que Aprendi Sendo Xingado na Internet, lançamento 
do livro e palestra de Leonardo Sakamoto 

29804/2016 CAHL Evento 
Comunicação, Informação e Redes Sociais – Relato de 
Experimentos 

29904/2016 CAHL Evento 
Encontro sobre Polo de Confecção de Moda 
Afrobrasileira – Exposição Vozes 

30004/2016 CAHL Evento Exposição de Fotojornalismo múltiplas realidades 
30104/2016 CAHL Evento Exposição Poéticas do Cotidiano Em Cruz das Almas 
30204/2016 CAHL Evento I Fórum de Pesquisa do CAHL 
30304/2016 CAHL Evento Palestra sobre a Exposição Minhas Yás 

30404/2016 CCAAB Evento 
Brechó Eco-Solidário e Dialogues em Humanité –
Práticas do Futuro emergente 

30504/2016 CCAAB Evento Segurança alimentar e mudanças climáticas 
30604/2016 CCAAB Evento Curso de interpretação de análise de solo 
30704/2016 CCAAB Evento Entraves na comercialização da Economia Solidária 

30804/2016 CCAAB Evento 

Roda Viva da Docência Profissional: reflexões, 
experiências e perspectivas na relação Universidade e 
Escola Básica 

30902/2016 CCAAB Evento 
PIBID Biologia UFRB no município de Cruz das Almas: 
articulação entre universidade, escola e comunidade. 

31004/2016 CAHL Evento 
Ciclo de conferência o cinema e os desafios do real: 
documentário e feminismo 

31104/2016 CCS Evento 
Mesa redonda: desafios da gestão do SUS –
financiamento da saúde e auditoria do SUS 

31204/2016 CCS Evento 
Aula inaugural da liga acadêmica de ultrassonografia 
obstétrica e neonatologia do Recôncavo da Bahia 



 

    91 

 
REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

31304/2016 CCS Evento 

I Encontro entre usuários e profissionais da saúde: 
(Com)Vivendo com Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus 

31404/2016 CCS Evento Interpretação de Exames Laboratoriais: exame de sangue 

31504/2016 CCS Evento 
XI SEMULPATO (seminário multiprofissional de 
patologia) 

31604/2016 CCS Evento 

XIII Seminário Integrativo do Bacharelado 
Interdisciplinar em Saúde: “Que a Universidade se pinte 
de povo” 

31704/2016 CCAAB Evento 
REENCÔNCAVO 2015.2- Recepção aos Recém-
Ingressos do CCAAB 

31802/2016 CAHL Projeto 
Pessoas com Deficiência no Cinema - debates sobre 
respeito, direitos e inclusão 

31902/2016 CAHL Projeto Cineclube LEHRB 
32002/2016 CAHL Projeto Mídia e Saúde – Interfaces 
32102/2016 CAHL Projeto Irmandade da Boa Morte de Cachoeira e suas interfaces 
32203/2016 CCAAB Curso Reprodução induzida de peixes reofílicos 

32305/2016 CCAAB 

Prestação de 
Serviço e 
Consultoria LabGEO Cursos e Serviços 

32404/2016 CCS Evento I Pré-Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia 
32504/2016 CCS Evento Saúde da População em Situação de Rua 

32604/2016 CCS Evento 
Orientações de primeiros socorrospara escolares de Santo 
Antônio de Jesus 

32704/2016 CCS Evento Oficina Controle de qualidade para cultivo de ostras 

32804/2016 CCS Evento 
RODA PSI – Rodas de Discussão no Serviço de 
Psicologia 

32904/2016 CCS Evento Violência contra a mulher 
33004/2016 CCS Evento Sessão aberta: o que precisamos saber sobre queimaduras 

33104/2016 CCS Evento 
Contaminação de metais pesados e agrotóxicos em 
amostras ambientais e em populações humanas 

33204/2016 CCS Evento 
I Sessão Conjunta LADIRB e LAONCORB: Relação 
entre infecção por HPV e risco de câncer de boca. 

33301/2016 CETEC Programa Cóloquios e Seminários de Física do CETEC 
33401/2016 CCAAB Programa O Yoga como prática de vivência e convivência humana 
33504/2016 CCS Evento CCS 10 anos 

33604/2016 CCS Evento 
III Simpósio de anemia falciforme do Recôncavo da 
Bahia 

33704/2016 CAHL Evento 

II Seminário os pressupostos históricos, teóricos e 
metodológicos do positivismo e marxismo e suas 
influências na formação profissional do serviço social no 
século XX. 

33802/2016 CAHL Projeto Gramsci por ele mesmo: oficinas de leitura em italiano 
33904/2016 CAHL Evento Mesa redonda a fotografia como atividade profissional 
34004/2016 CAHL Evento Exibição de Composições Sonoras do CAHL 
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34104/2016 CAHL Evento 
I Varal de pesquisa em serviço social: exposição 
dialogada dos Projetos de TCC do 7º semestre 

34204/2016 CAHL Evento 

II SEMINARIO SERVIÇO SOCIAL, FAMILIAS E 
SAÚDE: Reflexões acerca da atual conjuntura do Sistema 
Único de Saúde e o enfretamento da violação de direitos. 

34304/2016 CAHL Evento 
Sai de baixo que vamos falar: Empoderamento, Racismo, 
Estética e Participação Política da mulher negra 

34404/2016 CAHL Evento Roda de Conversa e Oficina de Modelagem 
34504/2016 CAHL Evento Seminários 1 e 2 - Gênero 
34604/2016 CAHL Evento Seminário de estágio: práticas e vivências em sala de aula 

34704/2016 CAHL Evento 
As vias de ascensão social no Brasil do século XVIII: 
venalidade de ofícios e honras 

34804/2016 CETENS Evento 
I Seminário Estadual - Soberania Alimentar: Produção de 
Alimento Saudável e Abastecimento Popular 

34906/2016 CCS Publicação 
Limites e desafios da rede de atenção psicossocial 
(RAPS) 

35004/2016 CCS Evento 

II Encontro de Vivência Multiprofissional: Atuação 
clínica/hospitalar no paciente com infecção fúngica 
nosocomial 

35104/2016 CCS Evento Oficina de Mulheres de Sucesso Empoderadas 

35204/2016 CCAAB Evento 
2º Dia de Campo da Fazenda Experimental do CCAAB: 
Sistemas de Produção Agrícola no Recôncavo 

35303/2016 CCAAB Curso Curso de estatistica 
35404/2016 CCAAB Evento 4º Jogos Universitários CCAAB 

35504/2016 CECULT Evento 
Ambientação e produção visual do I Encontro Cultura, 
Gênero e Sexualidade 

35604/2016 CETENS Evento 
A Construção dos Sentidos da Educação Formal no 
Contexto das Escolas Públicas do Campo e da Cidade 

35704/2016 CETENS Evento Olimpiada de Matemática do Estado da Bahia 

35804/2016 CCS Evento 
Agricultura familiar, escolas e restaurantes de Santo 
Antônio de Jesus: É possível integrar? 

35902/2016 PROEXT Projeto Projeto Piloto Universidade Aberta à Maturidade 

36004/2016 CAHL Evento 
Ações em Rede - Universidade, Organizações Sociais, 
Benefícios, Comunidades 

36104/2016 CAHL Evento II Ciclo Aquendando!: Se Me Atacá, Eu Vou Atacá 
36204/2016 CAHL Evento Livro Didático: subsídios para a escolha do PNLD 2017 

36304/2016 CFP Evento 
I Seminário Interno: Troca de Saberes no Ensino de 
Física e suas Múltiplas Particularidades 

36402/2016 CFP Projeto 
AKUNJI KITEMBU: debate e registro da Kizomba 
Maionga 

36503/2016 CECULT Curso 
Curso de extensão em conversação pré-intermediária em 
língua inglesa 

36602/2016 CECULT Projeto Projeto de Extensão em Língua Inglesa - Cecult 
36703/2016 CECULT Curso Conversação básica em língua inglesa - Turma 2 
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36803/2016 PPGCI Curso 
Administração e Gerenciamento dos Sites dos Programas 
e Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu 

36904/2016 CCS Evento V Feira de Tecnologia de Alimentos Funcionais da UFRB 
37004/2016 CCS Evento A morte em UTI e o tempo para família e equipe 
37104/2016 CCS Evento Atualização sobre o Preenchimento das Fichas do E-SUS 

37204/2016 CCS Evento 
Ciclo de atualização dos profissionais da Unidade de 
Saúde da Família 

37304/2016 PPGCI Evento 
Palestra: Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

37404/2016 CCAAB Evento 
Mostra de materiais didáticos para o ensino de ciências da 
natureza 

37502/2016 CCAAB Projeto Cine Maniçoba 
37602/2016 CCAAB Projeto Projeto de extensão: Cinecultura UFRB 
37703/2016 CECULT Curso Leitura de partitura e prática de conjunto - módulo 1 

37804/2016 PROEXT Evento 
Reutilizar é preciso: as possibilidades transformadoras do 
artesanato para a comunidade da Várzea, Valença-BA 

37904/2016 CAHL Evento 

Exposição Imagens Vivas no Festival Internacional de 
Culturas dos povos nos Países-membros do Projeto 
Unilab (Brasil, Angola, Guiné-bissau, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe, Timor Leste e Cabo Verde). 

38004/2016 CAHL Evento 
III Ciclo de Debates sobre Acesso e Permanência no 
Ensino Superior 

38104/2016 CCS Evento 
SUAS: o psicólogo no CREAS frente a violência contra a 
mulher 

38203/2016 CETEC Curso 
Curso Preparatório para o Exame Nacional de Acesso ao 
Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT 

38304/2016 CETEC Evento Ciclo de Palestras: Internet das Coisas 

38404/2016 CAHL Evento 
Mini Curso de Introdução aos Estudos Acadêmicos: 
ABNT: trabalho acadêmico 

38502/2016 CAHL Projeto 
Clima escolar na Escola Estadual de Cachoeira –
Aplicação de questionários 

38604/2016 CAHL Evento 
Roda de Conversa: Amélia CAHLsando –
Emponderamento Feminino 

38704/2016 CAHL Evento 
Estudos de gênero em perspectiva: investigações 
interdisciplinares 

38804/2016 CAHL Evento 
Literatura como arma: representação ficcional como 
intervenção social no Brasil 

38904/2016 CFP Evento 

I Congresso de Direito Público do Recôncavo – Ativismo 
Judicial do Direito Eleitoral, Perspectivas e Impacto 
Social 

39004/2016 CETENS Evento 
I Seminário Formação de Educadores das Escolas do 
Campo 

39104/2016 CCAAB Evento 
I Workshop de Pós-Graduação em Ciências Agrárias: 
Desafios e oportunidades 

39204/2016 CCAAB Evento Oficina sobre Educação Popular e Economia Solidária 
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39304/2016 CCAAB Evento 
I Excursão exploratória técnica em Integração Lavoura 
Pecuária Floresta 

39403/2016 CCAAB Curso 

Curso de Capacitação para utilizar os programas: Safira 
para quantificação de Raízes e ImageJ para quantificação 
de Área Foliar de plantas 

39504/2016 CCAAB Evento 
12th International Congress of Orthopterology (12º 
Congresso Internacional de Orthopterologia) 

39602/2016 CCAAB Projeto 

Capacitação de professores, manipuladores de alimentos 
e agricultores familiares para a promoção da alimentação 
saudável na escola 

39704/2016 CCS Evento Oficina de Apresentação em Público 

39803/2016  PPGCI Curso 
Propriedade Intelectual e Inovação Tecnologógica nas 
Universidades 

39904/2016 CFP Evento 

I Seminário do DisSocie – Laboratório de Estudos sobre 
o Discurso e a Sociedade: Língua(gem), Discurso e 
Sociedade 

40004/2016 CFP Evento 
Dia Nacional da Matemática: experiências sobre as feiras 
de Matemática 

40104/2016 CFP Evento II ExpoLibras 
40203/2016 SUPAI Curso Curso Básico de idioma - Inglês 
40303/2016 SUPAI Curso Curso de português para estrangeiros 

40403/2016 SUPAI Curso 
English Conversation Table (Mesa de conversação em 
inglês) 

40503/2016 SUPAI Curso Oficina de língua Inglesa – nível Básico A1-1 
40603/2016 SUPAI Curso Oficina de língua Inglesa – nível Básico A1-2 

40701/2016 PROGRAD Programa 
Programa de Formação Continuada de Docentes da 
UFRB 

40801/2016 SEAD Programa Saberes Abertos 
40902/2016 SUPAI Projeto UFRB no mundo – Mobilidade internacional na Rede 
41002/2016 CCS Projeto Projeto Vivarte 

41104/2016 CETENS Evento 
III Colóquio sobre inclusão no ensino superior: desafios 
para a superação de barreiras da acessibilidade 

41204/2016 CETENS Evento II Semana Pedagógica 2016.1 
41303/2016 CETEC Curso Curso de Android Básico 2016 
41403/2016 CETEC Curso Introdução ao MatLab. 
41504/2016 CETEC Evento I Campeonato de Counter-Strike 2016 
41604/2016 CAHL Evento Dez anos de Histórias: continuando a conversa 
41704/2016 CCS Evento Utilização da Plataforma Lattes e Sistema CV-Lattes 

41802/2016 CAHL Projeto 
Rapensando- Hip Hop no Colégio Estadual Antônio 
Joaquim Correia de Cachoeira 

41904/2016 CAHL Evento 
Ensino de História e Jogos Digitais: aspectos teórico-
metodológicos para a sala de aula 

42004/2016 CCS Evento Curso de sutura da LAUON e LIACIT 
42104/2016 CCS Evento Workshop de bioquímica da LAUON e LACARB 
42202/2016 CAHL Projeto Laboratório de Criação em Cinema e Audiovisual 
42303/2016 CAHL Curso Curso Inglês pela Música – Módulo I 
42402/2016 CAHL Projeto Projeto de extensão: Cineclube Amálgama 
42502/2016 CAHL Projeto Roteiros e vivências no 2 de Julho 
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42602/2016 CECULT Projeto 
Ambientes Indisciplinados: educação, cultura e ecologia 
política no Recôncavo e Além 

42703/2016 CECULT Curso Oficina de Realização Audiovisual 

42802/2016 CECULT Projeto 

Cultura do diálogo como ato político Movimento de 
Extensão e Pesquisa por meio de narrativas (auto) 
biográficas e entretecimentos no campo da formação 
cultural, das linguagens e das tecnologias 
contemporâneas. 

42903/2016 CECULT Curso Low intermediate conversation in english course 

43004/2016 CCS Evento 
Encontro dos trabalhadores da saúde: devolutiva para os 
trabalhadores sobre suas condições de trabalho e saúde. 

43104/2016 CCS Evento 
Rede de apoio em saúde do trabalhador: enfrentamentos 
para qualidade de vida no trabalho 

43203/2016 CETEC Curso Curso de Arduino - Nível Básico 

43303/2016 CETEC Curso 
Curso de reforço d0s conteúdos de cálculo diferencial e 
integral i 

43402/2016 CCAAB Projeto 
Dança de salão como ferramenta de inclusão social e 
meio integrador da comunidade à UFRB 

43504/2016 CCAAB Evento 
Ciclo de seminários para agricultores familiares em 
comunidades do Recôncavo Baiano 

43604/2016 CCS Evento Fixando raízes no CCS-UFRB 
43704/2016 CCS Evento Ciclo de atualização em interpretação de exames 
43804/2016 CCS Evento Oficina Mytella guyanensis, educação ambiental e saúde 

43904/2016 CCS Evento 
Mostra de vídeos: discutindo casos clínicos em 
Parasitologia Humana 

44003/2016 CCS Curso IX Ciclo de atualização em imunização 

44104/2016 CCS Evento 
Importância das relações interpessoais na equipe de saúde 
da família 

44204/2016 CCS Evento 
Resgatando vínculos: cuidado integral à saúde das 
pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus 

44304/2016 CCS Evento 
Educação Alimentar e Nutricional como Estratégia de 
Promoção das Práticas Alimentares Saudáveis 

44404/2016 CCS Evento 

I Sessão aberta da liga acadêmica de ultrassonografia 
obstétrica e neonatologia do recôncavo da Bahia: 
Interpretação de Exames Laboratoriais 

44504/2016 CCAAB Evento Reencôncavo 2016.1 
44603/2016 CAHL Curso Planos, enquadramentos e edição da narrativa audiovisual 
44703/2016 CAHL Curso Oficina de Construção de textos acadêmicos 

44804/2016 CAHL Evento 
VI Seminário do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais -UFRB 

44904/2016 CETEC Evento 
Feira de Ciência e Tecnologia da disciplina CET106-
Física Geral e Experimental IV - CETEC 

45004/2016 CETEC Evento Palestra em comemoração aos 10 anos do CETEC 
45101/2016 CETEC Programa Integre 
45204/2016 CECULT Evento Seminário sobre preservação audiovisual no Mercosul 
45304/2016 CECULT Evento ENGLISH HELP 
45403/2016 CECULT Curso Conversação básica em língua inglesa i_cetens 2016.1 



 

    96 

 
REGISTRO UNIDADE  TIPO TÍTULO  

45503/2016 CECULT Curso Basic conversation in english course 2016.1 

45603/2016 CECULT Curso 
Curso de extensão em leitura em língua inglesa cetens –
2016.1 

45704/2016 CECULT Evento 
Projeto peba: espetáculo + seminario fuleiragens na 
fronteira 

45803/2016 CECULT Curso Laboratório de dança contemporânea 
45904/2016 CFP Evento Minicurso Básico de Programação em RPG Maker 

46004/2016 CFP Evento 
Semana nacional de ciência e tecnologia III semana de 
educação científica i seminário do CITEQ 

46104/2016 CFP Evento 

III Encontro de matemática da ufrb: a matemática sob 
diferentes olhares: entre o ensino superior e a educação 
básica 

46204/2016 CCS Evento 
IV Semana de Enfermagem da UFRB: ABEn 90 anos e a 
construção Histórica e Política da Enfermagem 

46302/2016 CAHL Projeto 

Documentário nas escolas: formação em leitura e 
montagem de imagens da realidade sócio-política 
brasileira nas comunidades escolares de Cachoeira e São 
Felix 

46402/2016 CAHL Projeto Projeto Expressão cidadã 

46502/2016 CAHL Projeto 

I Ciclo de debates do GECINFORP: Politica Curricular e 
Reforma Educacional e suas implicações na Organização 
da Educação Brasileira 

46704/2016 CETEC Evento 1° Corrida Universitária do CETEC - CETECRUN 

46804/2016 CAHL Evento 

II ARÓYÉ. Encontro de Culturas Africanas, 
Afrobrasileira, Relações Étnico-raciais e Educação no 
Recôncavo Baiano 

46904/2016 PROEXT Evento 
Conferência - Perspectivas da Educação diante das 
ameaças à Democracia 

47004/2016 CETENS Evento I Feira de Profissões do CETENS 

47103/2016 CECULT Curso 
English as a global Lingua Franca: Sistematizando esse 
status 

47204/2016 CECULT Evento I Semana de Pesquisa do Cecult 
47303/2016 CETEC Curso Curso de Extensão em Dosagem de concreto 
47404/2016 CFP Evento I Seminário de auto-organização pela educação do campo 
47506/2016 CAHL Publicação ILÊ DE MOMÓRIAS: as histórias que escolhemos contar 

47604/2016 CECULT Evento 

XI Enecult - Encontro de Estudos Multidisciplinares em 
Cultura / a atividade foi inicialmente registrada como "XI 
Enecult - Encontro de Estudos Multidisciplinares em 
Cultura", no entanto, foram realizadas alterações na 
proposta e no dia 21/11/2016 foi enviado novo formulário 
para substituição, com alteração no título. 

47704/2016 CECULT Evento Para o menino-bolha 

47804/2016 CAHL Evento 
Recom 2016 - Seminário Comunicação, Memória e 
Política 

47903/2016 CECULT Curso Curso de Arranjo e Improvisação 
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48002/2016 CCS Projeto 

Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal para 
técnicos de Saúde Bucal do Município de Santo Antônio 
de Jesus/Bahia 

48104/2016 CCS Evento 

V Santo Antônio Negro / X Fórum 20 de Novembro Pró-
Igualdade Racial e Inclusão Social / XVIII Semana da 
Consciência Negra 

48204/2016 CCS Evento 

II CONGRESSO DE MEDICINA DO RECÔNCAVO 
DA BAHIA – II RECONMED “Perspectivas, Inovações 
e Desafios da Formação e da Prática Médica” 

48303/2016 CCS Curso 
Curso de inglês: técnicas de leitura e escrita de textos 
médicos 

48404/2016 CCS Evento QUEM AMA SE TOCA 

48504/2016 CCS Evento 
CCS na II Feira de saúde e qualidade de vida da 
COELBA 

48603/2016 CCS Curso I Atualização de Enfermagem na atenção integral à saúde 

48702/2016 CCAAB Projeto 
Aprimoramento, manutenção e exposição da coleção 
zoológica didática de vertebrados da UFRB 

48802/2016 CCAAB Projeto 

Construindo práticas educativas inovadoras com enfoque 
em educação ambiental: estudo exploratório em escolas 
públicas da região do recôncavo baiano 

48902/2016 CCAAB Projeto 

Fortalecimento da organização social e do processo 
produtivo: ações de extensão no povoado Sapucaia, Cruz 
das Almas – Bahia. 

49002/2016 CCAAB Projeto 

SOLO NA ESCOLA: Sensibilização para a temática 
“solo e meio ambiente” transformada em atividades 
práticas e reflexivas para estudantes e professores de 
escolas públicas de ensino fundamental e médio de Cruz 
das Almas e municípios circunvizinhos 

49102/2016 CCAAB Projeto 

Tecnologias ambientais e sociais para melhoria da 
produção de Gracilaria na Aqüicultura Familiar de 
Manguinhos, município de Itaparica, Bahia 

49202/2016 CCS Projeto 

Encontros de formação de Nutricionistas no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE em 
municípios baianos. 

49302/2016 CCS Projeto 

Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar: 
alcances e limites das atribuições do nutricionista em 
municípios baianos 

49402/2016 CCS Projeto 

Formação de agentes de Conselhos de Alimentação 
Escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar de municípios baianos 

49502/2016 CCS Projeto 
Genocídio negro: impactos na saúde das mulheres negras 
do Recôncavo da Bahia 

49602/2016 CCS Projeto 
Nível do controle das emoções da comunidade acadêmica 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

49702/2016 CECULT Projeto Agbè -Laboratório de Práticas Musicais 
49802/2016 CECULT Projeto Arquivo de Som e Imagem Dalva Damiana de Freitas 
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49902/2016 CECULT Projeto Gestão Cultural Mundo Afora - terceira temporada 
50004/2016 CECULT Evento Recital de poesia de Santo Amaro 

50104/2016 CECULT Evento 
Santo Amaro Afro: Identidades africanas na diáspora e na 
contemporaneidade do Recôncavo 

50204/2016 CCAAB Evento II Encontro Vila Guaxinim 
50304/2016 CAHL Evento AfroCAHL: Por um eu enunciador 
50404/2016 CECULT Evento Cortejo performatico 
50504/2016 CCAAB Evento I Seminário de Agroecologia do Recôncavo da Bahia 

50601/2016 CETEC Programa 

Avaliação da manipueira para utilização como adubo 
orgânico e defensivo agrícola natural para a Agricultura 
Familiar 

50702/2016 CETEC Projeto 
Cruz Digital: Inclusão Digital em Comunidades de Cruz 
das Almas 

50802/2016 CETEC Projeto 
Ferramenta para Ensino de Programação para Crianças 
baseado em Robôs Móveis 

50902/2016 CETEC Projeto 

Integração dos Cursos de Engenharia Sanitária e 
Ambiental com as Escolas de Ensino Médio de Cruz das 
Almas 

51002/2016 CETEC Projeto 
Meninas e Jovens do Recôncavo da Bahia na Ciência e 
Tecnologia 

51102/2016 CETENS Projeto 
Acessibilidade para pessoas com deficiências 
sensoriais:sinalização dos espaços públicos 

51202/2016 CETENS Projeto 
Banco de sementes crioulas: a educação do campo para a 
convivência com o Semiárido 

51302/2016 CETENS Projeto 

Caracterização físico-química de óleo de cozinha 
coletado e tratado pelo Movimento Água é Vida (MAV) 
em Feira de Santana/Ba 

51402/2016 CETENS Projeto Combate ao Aedes aegypti: o Cetens abraça essa causa 

51502/2016 CETENS Projeto 

Educar para reciclar: a extensão universitária atuando na 
perspectiva socioambiental nas escolas de ensino público 
de Feira de Santana 

51602/2016 CETENS Projeto Manipueira no contexto químico e social 
51702/2016 CETENS Projeto Popularizando a história da ciência 

51802/2016 CETENS Projeto 
Resíduos sólidos: uma fonte de renda para catadores 
feirense - II Educação Ambiental Uma Ação Articulada 

51903/2016 CFP Curso 
A arte epistolográfica, entre o modelo e o movimento da 
escrita 

52003/2016 CECULT Curso Workshop de Produção Musical e Arranjo 

52104/2016 CFP Evento 
Seminário sobre os impactos das recentes medidas 
legislativas na educação 

52204/2016 CCAAB Evento Seminário de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar 

52304/2016 CECULT Evento 
Gravação de um clip com o projeto Oficina de Música: 
Coletivo Novos Cachoeiranos 

52406/2016 PROEXT Publicação Revista Extensão 

52504/2016 CCS Evento 
I Encontro de Agentes de Saúde do Município de Santo 
Antônio de Jesus-BA. 
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52603/2016 CAHL Curso 
A expressão social do proibicionismo no cinema (1915 –
1960) 

52706/2016 CAHL Publicação 
ILÊ DE MOMÓRIAS: as histórias que escolhemos 
contar. 

52804/2016 CAHL Evento Encontro Corpo e Moda 

52904/2016 CAHL Evento 
I Seminario de Diversidade da 7ª Parada Unificada do 
Orgulho LGBT de Cachoeira e São Félix 

53004/2016 CAHL Evento O EZLN e o Zapatismo: 30 anos de luta e resistência 

53104/2016 CAHL Evento 
Seminário sobre a Expansão Portuguesa no período 
Moderno 

 
 
 
 


