
2021

RELATÓRIO DE 

 GESTÃO 

|

PROEXT



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

CRUZ DAS ALMAS - BA
2021



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2021, apresentado à comunidade acadêmica e à sociedade, como prestação de contas anual da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFRB

CRUZ DAS ALMAS - BA
2021



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANDIFES Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior

ASCOM Assessoria de Comunicação
ATER Assistência Técnica e Extensão Rural
CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAR Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
CCAAB Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas
CCS Centro de Ciências da Saúde
CCU Coordenadoria de Cultura e Universidade
CECULT Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas
CECVI Centro de Educação e Cultura Vale do Iguape
CGD Comitê de Governança Digital
CIMAM Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CETEC Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
CETENS Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade
CFP Centro de Formação de Professores
CODETER Colegiado Territorial
COEX Colégio de Pró-Reitores de Extensão das IFES
COGRAD Colégio de Pró-Reitores de Graduação das IFES
CONAC Conselho Acadêmico
CONSUNI Conselho Universitário
COOAFATRE Cooperativa da Agricultura Familiar do Território da Bahia



COOMAFES Cooperativa de Mulheres da Agricultura Familiar e Economia Solidária
COTEC Coordenadoria de Tecnologia da Informação
CPCD Comissão Permanente de Capacitação Docente
CULT Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura
ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
ENEM Exame Nacional do Ensino Médio
ENEPCP Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas
ENICECULT Encontro Internacional de Cultura, Linguagens e Tecnologias do Recôncavo
FAESOL Feira Acadêmica de Economia Solidária
FAEU Fundo de Apoio à Extensão Universitária
FAPEX Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão
FAPESB Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
FEBAFES Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária
FORCULT Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior
FORPROEX Fórum de Pró-Reitores de Extensão
FUNARTE Fundação Nacional das Artes
IBEU Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IES Instituições de Ensino Superior
IF Baiano Instituto Federal da Bahia
IFBA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
IFES Instituição Federal de Ensino Superior
INCTI Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e 

na Pesquisa
INCUBA Incubadora de Empreendimentos Solidários
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
IPAC Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia
IPES Instituições Públicas de Ensino Superior
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



MDR Ministério do Desenvolvimento Regional
MEASB Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia 
MEC Ministério da Educação
NDE Núcleo Docente Estruturante
NUCOM Núcleo de Comunicação
NUCULTER Núcleo de Cultura e Territórios
NUEDAC Núcleo de Educação e Ações Comunitárias
NUGEDOC Núcleo de Gestão de Documentação
NUGEPE Núcleo de Programas e Projetos
NUGERE Núcleo de Gestão de Recursos
NUMAM Núcleo de Gestão de Meio Ambiente
NUMAP Núcleo de Gestão de Manutenção Predial
NUMEM Núcleo de Gestão do Memorial
OMS Organização Mundial da Saúde
PDI Plano de Desenvolvimento Institucional
PET Programa de Educação Tutorial
PIBEX Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária
PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PIBIT Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação
PNE Plano Nacional de Educação
PNEU Plano Nacional de Extensão Universitária
PPGCI Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação
PROAD Pró-Reitoria de Administração
PROEXT Pró-Reitoria de Extensão
PROGEP Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal
PROGRAD Pró-Reitoria de Graduação
PROMAT Programa Universidade Aberta à Maturidade
PROPAAE Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis



PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento
RECONCITEC Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da 

Bahia
SDR Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia
SEAD Superintendência de Educação Aberta e a Distância
SECULT Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia
SESu Secretaria de Educação Superior
SGCE Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos
SIGAA Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
SIMEC Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças
SINTRAF Sindicado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar
SIPAC Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
SOC Secretaria de Órgãos Colegiados
SUPAI Superintendência de Assuntos Internacionais
SPU Secretaria do Patrimônio da União
SURRAC Superintendência de Regulação e Registros Acadêmicos
TCU Tribunal de Contas da União
TED Termo de Execução Descentralizada
TVE TV Educativa da Bahia
UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana
UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
UESC Universidade Estadual de Santa Cruz
UFBA Universidade Federal da Bahia
UFGD Universidade Federal da Grande Dourados
UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
UNEB Universidade do Estado da Bahia
UNESP Universidade Estadual Paulista
UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 



UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
UNIPAMPA Universidade Federal do Pampa
UPT Universidade Para Todos



LISTA DE QUADROS E GRÁFICOS

Quadro 1. Identificação da Unidade 16
Quadro 2. Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 
da PROEXT, com as competências, titulares, cargos e período de 
atuação em 2021

20

Quadro 3. Número de propostas inscritas e selecionadas/
contempladas com bolsa no edital PROEXT nº 01/2021

65

Quadro 4. Número de discentes inscritos e contemplados(as) com 
bolsa nos editais PROEXT nº 02/2021 e nº 05/2021

65

Quadro 5. Número de discentes inscritos e contemplados(as) com 
bolsa nos editais nº 07/2021 e 11/2021

66

Quadro 6. Número de propostas inscritas e selecionadas/
contempladas com bolsa no edital PROEXT nº 08/2021 de Arte e 
Cultura.

Quadro 7. Número de discentes inscritos e contemplados(as) com 
bolsa no edital PROEXT nº 12/2021 de Arte e Cultura

67

68

Quadro 8. Número de inscrições e vagas nos editais publicados em 
2021

69

Quadro 9. Ações de Extensão e seus valoresem 2021 72
Quadro 10. Recursos executados em 2021 e empenhados para 2022 
da PROEXT

73

Quadro 11. Número de docentes, discentes e servidores técnicos 
administrativos que executaram ações de extensão, em 2021

76



Quadro 12. Número de atividades de ações extensionistas registradas 
por modalidade, a partir da unidade executora da UFRB, em 2021

76

Quadro 13. Número de ações extensionistas por tipo, a partir dos 
Centros de Ensino da UFRB, em 2021

Quadro 14. Ações de Extensão Universitária na UFRB – 2019, 2020 e 
2021

Quadro 15. Segmentos envolvidos com as Ações de Extensão 
Universitária da UFRB – 2019, 2020 e 2021

77

78

79

Gráfico 1. Atividades de Extensão por Áreas Temáticas 2019, 2020 e 
2021

Gráfico 2. Atividades de Extensão executadas no âmbito do Programa 
de Extensão de Acompanhamento e Enfrentamento à COVID-19 por 
Áreas Temáticas, em 2020

80

80



LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Organograma da PROEXT, a partir de dezembro de 2016 19
Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Campanha de divulgação da Formação em 
Curricularização da Extensão - junho a setembro de 2021

86

Figura 8. Capa da revista extensão de número 20 - julho de 2021 87
Figura 9. Capa da revista extensão de número 19 - janeiro de 2021 87

Figura 10. Campanha de divulgação da seleção de bolsistas de extensão 
de estudantes de graduação da UFRB - agosto de 2021

87

Figura 11. Campanha de divulgação do Edital PIBEX - março de 2021 88

Figura 12. Campanha de divulgação para seleção de bolsistas do Edital 
PIBEX - abril de 2021

88

Figura 13. Campanha de divulgação de edital de fomento à projetos e pro-
gramas de arte e cultura - setembro de 2021

89

Figura 14. Campanha de divulgação da seleção de bolsistas de extensão 
do curso de serviço social - agosto de 2021

89

Figura 15. Campanha de divulgação da seleção de bolsistas de extensão 
para o Projeto Agentes Populares de Saúde - agosto e setembro de 2021

90



Figura 16. Campanha de divulgação da seleção de colaboradores para o 
Programa Universidade para Todos - abril de 2021

90

Figura 17. Campanha de divulgação da apresentação do Módulo de 
Extensão do SIGAA nos centros de ensino da UFRB - março de 2021

91

Figura 18. Identidade visual do Podcast Alô Universidade - outubro e 
novembro de 2021

91

Figura 19. Campanha de divulgação da chamada para revisor de texto da 
Revista Extensão - outubro de 2021

91

Figura 20. Campanha de divulgação do 20° volume da Revista Extensão - 
julho de 2021

92

Figura 21. Campanha de divulgação de exposição apoiada pelo Measb - 
setembro de 2021

92

Figura 22. Campanha de divulgação do lançamento virtual do Reinventário 
Gastronômico Rural do Recôncavo - outubro de 2021

93

Figura 23. Campanha de divulgação da integração da divulgação de 
eventos com o Módulo de Extensão do SIGAA - março de 2021

93

Figuras 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Material gráfico de apresentação do 
Modúlo do Sigaa - julho de 2021

94

Figura 30. Fluxograma de como realizar registro e certificação no SIGAA – 
julho de 2021

95

Figura 31. Campanha de divulgação de live sobre Extensão Universitária - 
julho de 2021

96



Figura 32. Campanha de divulgação da chamada de trabalhos para a 20° 
Revista Extensão - julho de 2021

96

Figura 33. Campanha de divulgação da 19° edição, volume 2, Revista 
Extensão - abril de 2021

96

Figura 34. Campanha de divulgação da 19° edição da Revista Extensão - 
janeiro de 2021

96

Figuras 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53 e 54. Presença da Proext nas redes sociais da UFRB - janeiro a 
dezembro de 2021

97 a 
102

Figuras 55, 56, 57 e 58. Campanha de divulgação do Simpósio de 
Extensão no VII Reconcitec - dezembro de 2021

103 a 
104



1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL........................................................................................................................................16

1.1. Identificação da Unidade...........................................................................................................................................................16

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade..................................................................................................................18

1.3. Organograma Funcional................................................................................................................................................................18

2.   PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI - 2019- 2030....................................................................................24

2.1. Política de Extensão......................................................................................................................................................................24

2.2. Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de Extensão – 2019 - 2023 ...................................................................................................31

3. RESULTADOS DA GESTÃO...........................................................................................................................................................36

3.1 Gabinete da Pró-Reitoria................................................................................................................................................................37

3.1.1. Secretaria Executiva...................................................................................................................................................................45

3.1.2. Núcleo de Comunicação - NUCOM............................................................................................................................................45

3.2. Coordenadoria de Cultura e Universidade - CCU.........................................................................................................................48



3.2.1. Núcleo de Educação e Ações Comunitárias.............................................................................................................................52

3.2.2. Núcleo de Gestão do Memorial – NUMEM...............................................................................................................................56

3.2.3. Núcleo de Cultura e Territórios – NUCULTER..........................................................................................................................56

3.3. Coordenadoria de Extensão Universitária - CEU........................................................................................................................58

3.3.1. Núcleo de Programas e Projetos – NUGEPE...........................................................................................................................64

3.3.2. Núcleo de Gestão de Recursos - NUGERE..............................................................................................................................70

3.3.3. Núcleo de Gestão de Documentação – NUGEDOC................................................................................................................74

ANEXO 1............................................................................................................................................................................................85 

.
ANEXO 2............................................................................................................................................................................................86



16

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

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) 3621-3857                                         (75)3621-4315
Endereço Eletrônico: proext@ufrb.edu.br      Página na Internet: www.ufrb.edu.br/proext
Endereço Postal: Rui Barbosa, no 710 - 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, e posteriormente Alterada e Substi-
tuída pela Resolução UFRB/CONAC Nº 038/2017).

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_
UFRB.pdf
Orientações Gerais para Certificação das Atividades
http://www.ufrb.edu.br/proext/registro-de-atividades
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http://www.ufrb.edu.br/proext/registro-de-atividades
https://ufrb.edu.br/proext/registro-atividades#portal-siteactions
https://www.youtube.com/watch?v=9KYvfEHtU0U&t=2s (inscrições em eventos no SIGAA)
https://www.youtube.com/watch?v=SRPjvzsfAa8 (submissão de propostas no SIGAA)
https://www.youtube.com/watch?v=CPcOAWnL6v4 (gerenciamento de inscrições no SIGAA)
https://www.youtube.com/watch?v=nOJDDHz85Mc (relatório parcial e final no SIGAA)
Resolução CONAC 006/2016 – Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX)
Resolução CONAC 013/2012 – Programa Canto Coral
Resolução CONAC 042/2012 – Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia (MEASB)
Resolução CONAC 008/2012 – Fundo de Apoio à Extensão Universitária (FAEU)
Resolução CONAC 011/2014 – Programa Sênior de Extensão
Resolução CONAC 038/2017 – Normas que disciplinam as ações de Extensão Universitária
Resolução CONAC 033/2019 – Dispões sobre a normatização dos procedimentos para a 
formação
e funcionamento das Ligas Acadêmicas no âmbito da UFRB
Resolução CONAC 034/2019 – Dispõe sobre a aprovação das Diretrizes do Plano de Cultura 
e da
instituição do Fórum de Cultura da UFRB
Resolução CONAC 025/2021 – Regulamentação da Política de Curricularização da Extensão 
nos
Cursos de Graduação e revoga a Resolução CONAC 006/2019
Revista Extensão: http://www.ufrb.edu.br/revistaextensao/
Catálogo PIBEX – Projetos e Programas de Extensão 2009-2014 – Volume I
https://www.ufrb.edu.br/proext/images/catologo_pibex_1/CatalogoPIBEX2009-2014_v05.pdf
Catálogo PIBEX – Projetos e Programas de Extensão 20159-2019 – Volume II
https://www.ufrb.edu.br/proext/images/documentos/Cat%C3%A1logo_PIBEX_2015-2019.pdf
Extensão Universitária na UFRB – Volume I
https://www.ufrb.edu.br/proext/images/ExtensaoUniversitariaUFRB10Anos_FINAL_com_fi-
cha_catal
ogr%C3%A1fica.pdf
Extensão Universitária na UFRB – Volume II
https://www.ufrb.edu.br/proext/images/entensao_volume_2/ExtensaoUniversitariaUFRB10A-
nosV2.pdf
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade Re-
gimento 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 
produzido, 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.

1.3. Organograma Funcional

A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Extensão está 
definida de acordo com o organograma apresentado na Figura 1.
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Figura 1. Organograma da PROEXT, a partir de dezembro de 2016

 
Fonte: PROEXT (2016).
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Quadro 2. Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas da PROEXT, com as competências, titulares, cargos e período de atuação em 
2021
Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de 
atuação

Gabinete Assessora a Reitoria e é responsável pela condução do processo de 
construção e execução da política de extensão universitária da UFRB. 
Assume a coordenação da equipe da PROEXT; o fortalecimento de 
redes e relações inter/institucionais; ampliação de parcerias com 
o poder público, entidades privadas e sociedade civil organizada; 
acompanhamento das ações extensionistas da UFRB e da PROEXT; e 
elaboração de relatórios.

Tatiana Ribeiro 
Velloso

Professora 
Associada I

Desde 01 de 
agosto de 
2015

Secretaria 
Executiva

Diretamente vinculada ao Gabinete da PROEXT, desenvolve atividades 
em que se destacam o planejamento da agenda do gabinete; 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; dentre outras funções de organização e 
logística da PROEXT.

Marluci Barboza 
Moreira

Déborah Silva 
Sande

Assistente 
em Adminis-
tração

Assistente 
em Adminis-
tração

De 01 de 
agosto de 
2016 até 11 
de abril de 
2021

Desde 18 de 
agosto de 
2021

Núcleo de 
Comunicação – 
NUCOM

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 e possui 
parceria; fortalecer a marca institucional da Extensão Universitária; e 
promover o reconhecimento da Extensão Universitária como formação 
pedagógica e cidadã da UFRB.

Sandrine da 
Silva Souza

Assistente 
em Adminis-
tração

A partir de 18 
de fevereiro 
de 2020

Coordenação 
de Extensão 
Universitária - 
CEU

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; de coordenação dos 
processos seletivos do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX) e outras bolsas de extensão; a seleção interna e de 
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encaminhamentos das ações do Edital PROEXT MEC – SESu; a sele-
ção 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.

Marcelo 
Henrique 
Siqueira de 
Araújo

Maria da 
Conceição de 
Menezes Soglia

Professor 
Assistente II

Professora 
Associada 
IV

De 18 de 
fevereiro de 
2020 até 21 
de março de 
2021

De 22 de mar-
ço de 2021 
até o momen-
to

Núcleo de 
Programas 
e Projetos - 
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, PIBEX e bolsas de 
extensão de projetos e programas. O núcleo acompanha os discentes 
bolsistas de extensão e realiza pesquisa e divulgação de editais para 
projetos e programas extensionistas da UFRB para todos os públicos. 
Planeja o processo seletivo e acompanhamento do Edital de apoio a 
Eventos e apóia os eventos da comunidade acadêmica na articulação 
contínua com as comunidades interna e externa.

Sinvaldo 
Barbosa Melo

Assistente 
em Adminis-
tração

Desde 18 de 
fevereiro de 
2020
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de 
atuação

Núcleo de 
Gestão de 
Recursos – 
NUGERE

É responsável pelo acompanhamento do planejamento orçamentário 
da PROEXT, da elaboração de solicitações de compras dos projetos e 
programas financiados, do PROEXT/MEC/SESu e outros, 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.

Robson dos 
Santos Oliveira

Assistente 
em Adminis-
tração

Desde 30 de 
janeiro de 
2014

Núcleo de 
Gestão de 
Documentação 
– NUGEDOC

Orienta e acompanha 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. É respon-
sável pelas informações no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas – SIGAA e da organização de banco de dados no processo 
de avaliação das ações de extensão universitária.

Tércio da Silva 
Menezes

Assistente 
em Adminis-
tração

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 ex-
tensão, 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. Incenti-
va e desenvolve projetos, programas e ações da PROEXT relacionadas à 
formação da comunidade acadêmica e dos demais segmentos da socie-
dade na área da cultura e da arte.

Daniele Pereira 
Canedo

Professora 
Adjunta I

Desde 11 de 
novembro de 
2018 

Núcleo de 
Educação 
e Ações 
Comunitárias – 
NUEDAC

É responsável pelas ações educacionais na área extensionista e pela 
integralização da extensão ao ensino e à pesquisa; e na relação com as 
ações comunitárias na construção de conhecimentos, através da promo-
ção de encontro de saberes. Envolve os sujeitos da comunidade acadê-
mica e da sociedade, fomentando e fortalecendo o diálogo entre os sabe-
res. Acompanha as políticas acadêmicas de curricularização da extensão 
e organiza e apoia as publicações relacionadas à Extensão Universitária 
da UFRB.

Sérgio Luiz 
Bragatto Boss

Professor 
Adjunto III

Desde 18 de 
abril de 2016
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Núcleo de 
Gestão do 
MEASB - 
NUMEM

O NUMEM tem o objetivo de gerir o Memorial do Ensino Agrícola Supe-
rior da Bahia (MEASB). O MEASB é sediado no Campus Universitário 
de Cruz das Almas, e possui um rico e diversificado acervo, com peças 
datadas do século XVIII ao XX. A criação e a estruturação do MEASB 
cumprem a justa função de reconhecer a importância da memória social 
histórica, educacional, cultural e acadêmica desse acervo centenário.

Patrícia Verônica 
Pereira dos 
Santos 

Professora 
Adjunta II

Desde 18 de 
abril de 2019

Núcleo de 
Cultura e 
Territórios - 
NUCULTER

É responsável em articular a cultura em diálogo com os Territórios de 
Identidade, para atender aos princípios emancipatórios e à missão da 
UFRB em contribuir na promoção do desenvolvimento territorial. Com-
preende-se a cultura como a maior riqueza material, imaterial e simbólica 
destes territórios, com ampla demanda de formação e intercâmbios das 
manifestações e produção artística e cultural.

Luciano Simões 
de Souza

Professor 
Adjunto I

Desde 01 de 
agosto de 
2016
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2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL – PDI - 2019-2030

2.1. POLÍTICA DE EXTENSÃO

A Extensão Universitária da UFRB tem como referência de base a 
Política Nacional de Extensão Universitária, elaborada e avaliada 
historicamente pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas (FORPROEX) que contribuiu para a 
sua institucionalização, indicando: 

1)  a possibilidade de dar unidade nacional aos programas temáticos que 
já se desenvolvem em diferentes universidades brasileiras; 2) a garantia de 
recursos financeiros destinados à execução de Políticas Públicas correlatas 
(...); 3) o reconhecimento, pelo Poder Público, de que a Extensão Universitária 
não se coloca apenas como uma atividade acadêmica, mas como uma 
concepção de Universidade Cidadã; 4) a viabilidade de interferir na solução 
dos grandes problemas sociais existentes no País (Plano Nacional de Extensão 
Universitária, 1998, apud NOGUEIRA, 2005, p. 92). 

As definições pactuadas no FORPROEX têm como base a 
Constituição de 1988 que convencionou a “indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão” (Art. 207) e estabeleceu que 
“as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão 
receber apoio financeiro do poder público” (Artigo 213, § 2º); e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no 9.394 
de 20 de dezembro de 1996 que afirma e dá mais consistência 
à institucionalidade, ao definir a Extensão Universitária como 
uma das finalidades da Universidade (Art. 43) e instituir a 
obrigatoriedade do Poder Público em financiar as ações de 
extensão nas universidades públicas, inclusive mediante bolsas 
de estudo (Arts. 44, 52, 53 e 77). 

A definição de extensão universitária se dá a partir de um 

processo histórico, coadunando as mudanças e os avanços da 
universidade pública brasileira, especificamente com a dinâmica 
política, social e educacional do país. Dessa forma, a partir dos 
XXVII e XXVIII Encontros Nacionais, realizados em 2009 e 2010, 
respectivamente, o FORPROEX apresenta às Universidades 
Públicas e à sociedade em geral, o conceito atualizado de 
Extensão Universitária.

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, 
cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre 
Universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 2012, p. 42). 

O avanço do conceito de extensão está em reconhecer a 
Universidade como parte integrada da sociedade, e destacar dois 
aspectos da formação extensionista: o pedagógico acadêmico e 
o político cidadão, com vistas à intervenção para a transformação 
sociocultural nas diversas realidades. Para o alcance desses 
objetivos conceituais, a Política Nacional apresenta diretrizes 
que orientam a formulação e a implementação das ações de 
Extensão Universitária, baseadas em: interação dialógica; 
interdisciplinaridade e interprofissionalidade; indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão e políticas afirmativas; impacto na 
formação do estudante; e impacto na transformação social. 

Para fortalecer a Extensão Universitária, a primeira orientação é o 
enfrentamento dos desafios, os quais se destacam: necessidade 
de normatizações acadêmicas e administrativas para as ações 
da extensão na condução das universidades; e sistematização de 
dados e avaliação dos impactos causados na formação estudantil 
e nas intervenções sociais, identificando os alcances do Ensino 
Superior. 
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Outras áreas de atuação são importantes para este fortalecimento, 
quanto instituir relação de compromisso social com as Políticas 
Públicas; estabelecer relação político pedagógica com as 
Organizações e Movimentos Sociais e suas demandas; definir 
parâmetros de relação com o setor produtivo; atuar a partir da 
relação com os Territórios e suas especificidades culturais, 
econômicas, políticas, sociais e ambientais; e expandir a extensão 
universitária em nível nacional e internacional. 

Com esse escopo e compromisso, a Extensão Universitária, 
em sua articulação com as políticas públicas, deve, conforme 
pactuado no âmbito do FORPROEX, estar pautada por três eixos 
integradores: áreas temáticas, território e grupos populacionais; e 
ter como prioridade oito áreas de atuação: Comunicação; Cultura; 
Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; 
Tecnologia; e Produção e Trabalho. 

A UFRB vem se fortalecendo e se expandindo pelos Territórios 
de Identidade da Bahia, através da Extensão Universitária 
com forte intervenção junto às populações, comunidades 
e localidades, cumprindo a sua missão de formar cidadãos 
criativos, empreendedores e inovadores, contribuindo para o 
desenvolvimento social, tecnológico e sustentável, promovendo 
a inclusão e valorizando as culturas locais. 

A estrutura da UFRB foi constituída em sete Centros de Ensino 
localizados em sete cidades de três Territórios de Identidade: no 
Território do Recôncavo, em Cruz das Almas, Santo Antônio de 
Jesus, Cachoeira, São Félix e Santo Amaro; no Território do Vale 
do Jiquiriçá, em Amargosa; e no Território do Portal do Sertão, 
em Feira de Santana. A Política de Desenvolvimento Territorial 
do Estado da Bahia, a partir da Lei Estadual nº 13.214, de 29 de 
dezembro de 2014, considera a diversidade cultural, ambiental, 

política, econômica e social e possibilita a participação social nos 
processos de planejamento e gestão das políticas públicas no 
exercício da democracia.
 
A participação da UFRB na política territorial estabelece a dinâmica 
de um sujeito que contribui e tem contribuição, com destaque 
nas áreas da Cultura, das Artes e da Memória; da Agricultura 
Familiar e Populações Tradicionais; da Saúde; da Educação; da 
Comunicação; do Meio Ambiente; da Produção e das Tecnologias 
Sociais; Direitos Humanos e Justiça; e da Economia Solidária e 
Criativa. 

Essa experiência levou um número significativo de docentes, 
técnicos administrativos e discentes da UFRB ao encontro 
da diversidade sociocultural e de saberes diversos nesses 
Territórios. Uma experiência que mudou a face do Território, onde 
a maior riqueza são as manifestações e as práticas culturais, 
num vasto patrimônio material e imaterial dos povos e lugares, 
que proporcionou avanços na UFRB, a partir da amplitude de 
conhecimentos das realidades territoriais; e do desenvolvimento 
de metodologias participativas e de políticas afirmativas que 
têm elevado a autoestima populacional e o empoderamento de 
sujeitos sociais. 

A importância da Extensão Universitária para o Projeto da 
UFRB é estruturante, e, apesar dos investimentos tímidos nos 
anos de crise e de contingenciamento econômico nacional, as 
ações se ampliam na comunidade acadêmica na relação com a 
sociedade. A UFRB busca fomentar financiamentos através da 
captação de recursos, com participação em editais de fomento 
à extensão; emendas parlamentares; e ampliação de parcerias 
com entes Públicos, outras Instituições de Ensino Superior (IES), 
Organizações e Movimentos Sociais, Setor Produtivo, entre 
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outros. 
A Extensão na UFRB avançou na sua institucionalização com 
normatizações e regulamentações que orientam a elaboração 
das ações, o registro nas unidades acadêmicas e na Pró-Reitoria, 
o monitoramento das atividades, o registro e a impressão de 
certificados. As ações de formação extensionistas têm destaque, 
ao orientar a elaboração de programas e projetos, a adoção de 
metodologias participativas, a definição de extensão e adequação 
das propostas aos indicadores definidos.
 
No processo de institucionalização da Extensão Universitária, 
importante destacar o Plano Nacional de Educação, aprovado 
pela Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001 que avança ao 
estabelecer como responsabilidade das Universidades Públicas, 
nas suas funções de ensino, pesquisa e extensão, a formação 
inicial e continuada dos profissionais da educação básica pública; 
e o Plano Nacional de Educação 2014-2024, aprovado pela Lei 
nº 13.005, de 25 de junho de 2014, na Meta 12.7, que assegura, 
no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares 
exigidos em Programas e/ou Projetos de Extensão Universitária, 
com orientação da sua ação, prioritariamente, para áreas de 
pertinência social. 

Destacam-se dois amplos objetivos gerais na Extensão 
Universitária da UFRB: 

a) Desenvolver formação acadêmica, ética e cidadã, de 
forma indissociada do ensino, da pesquisa e das políticas 
afirmativas, para toda a comunidade acadêmica, com 
prioridade na formação discente, visando a humanização, 
o exercício da cidadania, a profissionalização, a 
convivência com a diversidade e o respeito à pluralidade 
cultural; e 

b) Reafirmar o compromisso da Universidade com o 
desenvolvimento social das comunidades e dos Territórios 
de Identidade, nos quais a UFRB está inserida, através 
de ações e atividades que dialoguem com as diversas 
realidades. 

A UFRB tem como diretrizes para a extensão universitária: 

• Promover programas interinstitucionais que integrem 
ensino, pesquisa, extensão e políticas afirmativas; 

• Promover a inovação pedagógica e o desenvolvimento 
curricular; 

• Consolidar e expandir a Extensão Universitária, 
integrando-a ao ensino, à pesquisa e às políticas 
afirmativas, de forma indissociável; 

• Consolidar o processo de planejamento, gestão e 
avaliação das ações de extensão baseado em sistemas 
institucionais integrados; 

• Focalizar a cultura como dimensão estruturante nos 
processos formativos e de permanência; 

• Assegurar que as ações de extensão incorporem a 
participação comunitária, promovam a inclusão social e 
contribuam com a sustentabilidade ambiental; 

• Fortalecer a relação interinstitucional e o vínculo com as 
comunidades dos Territórios dos campi da UFRB; 

• Promover articulação da Universidade com a educação 
básica. 

A trajetória da extensão universitária da UFRB tem cumprido um 
papel essencial na consolidação da universidade, reconhecendo-a 
como uma instituição educacional superior, produtora de 
conhecimento, cultura, artes, ciência e tecnologia através da 
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relação democrática com aqueles que lutaram pela sua existência. 
Nesse sentido, pensar o futuro da Universidade Federal do 
Recôncavo significa garantir a ampliação e a qualificação das ações 
extensionistas, com peça orçamentária que dê sustentabilidade 
à política de extensão; a implantação de sistemas que possam 
sistematizar e avaliar os processos de registro e acompanhamento 
dos programas, projetos e outras ações; e a articulação das 
principais diretrizes para fortalecimento da política de extensão. 
Em vistas ao alcance dos objetivos e ao desenvolvimento das 
diretrizes da extensão na UFRB, algumas ações estratégicas 
foram definidas: 

I. Sistematização e Avaliação das ações de extensão na UFRB 
Por ser um dos pilares dos fazeres da Universidade, a Extensão 
socializa, integra, cria o novo, ensina e aprende, questiona, 
problematiza gerando uma diversidade de atividades (programas, 
projetos, eventos, serviços, intervenções) que geram ambientes 
de aprendizagem, a partir da confrontação da teoria com as 
práticas culturais e as realidades. Essa confrontação oportuniza 
o levantamento de hipóteses e a descoberta de outros percursos 
formativos, técnicos, outros saberes e práticas. 

Dos desafios apontados pelo FORPROEX para o fortalecimento 
da Extensão Universitária, destaca-se a necessidade de: 

9. atualizar os sistemas de informação e de avaliação da Extensão 
Universitária vigentes, superando a prática de registro de dados 
isolados e construindo indicadores que incorporem as dimensões 
Política de Gestão, Infraestrutura, Relação Universidade-Setores 
Sociais, Plano Acadêmico e Produção Acadêmica; 10. incorporar, 
ao leque de Indicadores de Avaliação da Extensão, aqueles 
referidos às dimensões acadêmica e qualitativa e aos impactos 

sociais da Extensão Universitária; 11. priorizar o desenvolvimento 
da Extensão Universitária enquanto produção de conhecimentos 
sistematizados, voltados para a emancipação dos atores nela 
envolvidos e da sociedade como um todo (FORPROEX, 2012, p. 
40). 

Para alcançar as condições de desenvolver um programa 
de avaliação das ações de extensão, que revele o alcance da 
formação pedagógica e ação social, são realizadas discussões 
de forma permanente nos Encontros Nacionais do FORPROEX, 
concluindo-se que, entre os diversos aspectos da rotina 
acadêmica relacionados com a Extensão Universitária, devem 
ser construídos e normatizados, com prioridade: 

• Processo de aprovação das ações de extensão e de 
cultura; 

• Processo de monitoramento e avaliação da extensão, 
inclusive com definição de indicadores; 

• Formas de financiamento da Extensão Universitária; 
• Programas de Bolsa de Extensão para estudantes; 
• Formas de participação do estudante nas ações de 

extensão e de cultura; 
• Flexibilização curricular; 
• Integralização curricular de créditos em atividades 

extensionistas; 
• Valorização da participação do docente nas ações 

extensionistas; 
• Formas de participação de servidores técnico-

administrativos nas ações extensionistas; 
• Formas de participação da comunidade externa em 

processos decisórios relacionados com atividades 
extensionistas específicas. 
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A UFRB tem construído instrumentos e ambientes virtuais próprios 
que uniformizam procedimentos internos, gerando condições 
de registro e sistematização dos dados, conforme Resolução 
CONAC no 038/2017. 

A implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA) na UFRB vem modificar a organização do 
sistema acadêmico, administrativo e de gestão da universidade. 
O Módulo de Extensão do SIGAA tem como proposta principal 
a unificação e a automatização do processo de registro, 
acompanhamento e certificação das atividades de extensão 
no âmbito da UFRB, dando as condições e a capacidade para 
processar dados e relacionar com outras atividades acadêmicas. 
O FORPROEX, através de um Grupo de Trabalho, instituiu 
Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU, EDUFCG, 
2017), para que fossem adotados por todas as instituições de 
Educação Superior do Nordeste e do Brasil. O objetivo é produzir 
um panorama geral do desempenho das ações de extensão 
desenvolvidas por cada uma das IES a partir dos seguintes 
principais indicadores, adotados pela UFRB:

a) Quanto à Política de Gestão: estrutura organizacional 
de suporte à Extensão Universitária; valorização da 
prática extensionista como critério de promoção na 
carreira; garantia da qualidade na extensão; e ações de 
extensão premiadas com excelência ao nível institucional. 
b) Quanto à Infraestrutura: estrutura de pessoal para 
gestão da extensão; e logística de apoio à extensão. 
c) Quanto ao Plano Acadêmico: apoio institucional ao 
aluno extensionista; e participação geral da extensão no 
apoio ao estudante. 
d) Quanto à Relação Universidade x Sociedade em Geral: 
público alcançado por programas e projetos; público 

alcançado por cursos e eventos; ações de extensão 
dirigidas às escolas públicas; e inclusão de população 
vulnerável nas ações extensionistas. 
e) Quanto à Produção Acadêmica: ações de extensão 
desenvolvidas por modalidade; publicação de artigos 
em periódicos com base em resultados da extensão; e 
comunicações em eventos com base em resultados da 
extensão. 

II. Curricularização da Extensão Universitária 
O Plano Nacional de Educação (PNE) tem como Meta 12: elevar a 
taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta 
por cento) das novas matrículas, no segmento público. Dentre 
várias estratégias, uma delas é a curricularização da extensão, 
cuja orientação é assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua 
ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 
Para cumprir a base legal e garantir a formação de qualidade 
e socialmente referenciada, a UFRB tem trabalhado para definir 
e regulamentar a curricularização da extensão, através da 
comissão formada por representantes de diversas unidades da 
Administração Central, dos Centros de Ensino e da Câmara de 
Extensão. Essa regulamentação foi amplamente debatida na 
tentativa de construir a curricularização de forma participativa, 
reformulando a sua concepção de extensão, de currículo e de 
universidade. 

Uma das linhas que integram a curricularização é o Programa 
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Encontro de Saberes, promovido pela UFRB em parceria com o 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino 
Superior e na Pesquisa (INCTI) da Universidade de Brasília e o 
Observatório da Inclusão e Diversidade na Educação Brasileira 
(DIVERSIFICA) da UFRB, com o objetivo de promover um espaço 
pedagógico no ensino capaz de relacionar o saber acadêmico 
e o mundo de saberes tradicionais. Este Programa possibilitará 
componentes curriculares optativos nos cursos de Graduação 
e de Pós-Graduação, em cooperação com mestres e mestras 
populares, representantes da diversidade de saberes e práticas 
tradicionais em todas as áreas do conhecimento, na condição de 
sujeitos das artes, da cultura e do pensamento humano. 

III. Política Cultural e Territórios 
A cultura é uma área estruturante do Projeto da UFRB, 
considerando a sua localização em territórios históricos de forte 
expressão cultural, em âmbito material e imaterial. A propositura é 
que a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) passe a denominar-se 
de Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC), por considerar 
a necessidade da institucionalização da Cultura como política 
transversal da formação acadêmica na UFRB, considerando que 
na estrutura da PROEXT existem duas coordenadorias: a de 
Extensão Universitária e a de Cultura e Universidade. 

A Coordenadoria de Cultura e Universidade orienta e fomenta 
ações e equipamentos culturais e educacionais; promove a 
gestão do Memorial do Ensino Superior Agrícola da UFRB 
(MEASB), que salvaguarda um acervo secular da história das 
ciências agronômicas no Brasil; e coordena o Programa Canto 
Coral da UFRB com funções formativas e artísticas. Além desses 
equipamentos institucionais, a UFRB estimula e orienta ações, 
projetos e programas culturais diversos, produzidos nos Centros 
de Ensino, acompanhando a gestão e os resultados; e apóia 

políticas culturais que tenham no seu eixo a diversidade cultural e 
de linguagens, o zelo pelos aspectos da memória e do patrimônio 
alusivos à história da UFRB e dos Territórios. 

Os objetivos traçados para o campo da cultura serão desenvolvidos 
a partir de cinco eixos: institucionalização de uma política de 
cultura, formação, atuação da universidade como equipamento 
cultural, gestão de patrimônio e memória, e contribuição para o 
desenvolvimento de políticas públicas de cultura nos territórios. 

Em relação à institucionalização da política de cultura, está em 
andamento a sistematização de um Plano de Cultura da UFRB, de 
forma participativa, envolvendo docentes, discentes, servidores 
técnicos, gestores e representantes da comunidade vinculados 
ao campo da cultura. A implantação de uma Política de Cultura 
envolverá também a criação de um Fórum Permanente de Arte 
e Cultura, grupo formado por representantes dos docentes, 
discentes, servidores técnicos e comunidade externa que será 
responsável por criar espaços públicos de monitoramento, debate, 
pactuação e deliberação sobre o Plano e, consequentemente, 
sobre a atuação da UFRB no campo da cultura. 

A política de extensão se propõe também a contribuir com 
o posicionamento e reconhecimento da UFRB como um 
equipamento cultural estratégico, tanto para a comunidade 
acadêmica, quanto para os moradores das cidades onde estão 
localizados seus campi. 
Quanto ao financiamento no campo da cultura, com o 
contingenciamento de recursos, a estratégia é a captação de 
recursos e conquista de parceiros, como organizações privadas 
e públicas federais, estaduais e municipais ligadas à promoção 
da cultura, UNESCO, Secretarias Municipais, Fundos Públicos, 
entre outros, que podem ser conduzidas por diferentes sujeitos 
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da universidade. 

IV. Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) 
O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) é um 
programa que destina bolsa de extensão, como auxílio financeiro, 
ao aluno de graduação vinculado a um projeto ou programa 
de extensão, orientado e acompanhado por um (a) professor 
(a) da carreira do magistério da UFRB, no efetivo exercício de 
suas funções, conforme resolução nº 006/2016. A importância 
da ampliação deste programa reside na sua capacidade de 
proporcionar e incentivar a participação dos alunos no processo 
de interação entre a Universidade e a sociedade através de 
práticas acadêmicas que têm o princípio da indissociabilidade do 
ensino, da pesquisa e extensão.

V. Relação Universidade e Territórios 
A UFRB desenvolve ações de extensão com o objetivo de 
aproximar a universidade dos Territórios de Identidade, a partir 
da relação com seus organismos de representação, organização 
e participação. A UFRB tem atuado nos Colegiados Territoriais 
de Desenvolvimento Sustentável do Portal do Sertão, do Vale do 
Jiquiriçá e do Recôncavo, visando o intercâmbio das atividades 
acadêmicas entre a UFRB e a sociedade e seus mais diversos 
espaços formativos, como os sindicatos, as associações, as 
comunidades, os movimentos sociais, poderes públicos, entre 
outras organizações. 

É preciso ampliar e fortalecer os programas e projetos que 
possam contribuir para as atividades formativas, o debate do 
papel da Universidade e da relação com as políticas afirmativas, a 
permanência dos estudantes e a pós-permanência, com políticas 
para egressos, dentre outros, que possam contribuir para a 
promoção dos direitos humanos e da justiça. 

VI. Programa Universidade Aberta à Maturidade 
Iniciado em 2016, o Projeto Universidade Aberta à Maturidade 
(PROMAT) na UFRB tem o objetivo de possibilitar vivências ao 
público da maturidade, no universo acadêmico. A proposta é 
integrar adultos e idosos como discentes de extensão, nas salas 
de aulas regulares, no desenvolvimento de ações de ensino e de 
extensão universitária na Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia. O PROMAT adota a metodologia da inserção de pessoas 
com idade superior a 45 anos em cursos de graduação, dividindo 
espaço com os discentes regulares da Universidade, na defesa 
da educação permanente enquanto direito humano da pessoa 
adulta. 

VII. Promoção do Empreendedorismo Solidário e Coletivo 
Importante destacar estruturas acadêmicas de fomento ao 
empreendedorismo solidário e coletivo na estrutura da UFRB, 
como: a Incubadora de Empreendimentos Solidários (INCUBA) 
que tem como objetivo fortalecer o processo de geração 
de trabalho e renda, a partir da pesquisa, do ensino e da 
extensão universitária, na construção de redes territoriais, com 
sustentabilidade ambiental e humana; as Empresas Juniores e 
outras Associações, que são associações civis sem fins lucrativos, 
formadas e geridas por estudantes de cursos de graduação, 
que tem como objetivo fomentar o aprendizado pedagógico e 
político-social, através de práticas profissionais e acadêmicas, da 
sua área de atuação, como formação profissional, acadêmica e 
política; e as Ligas Acadêmicas que são formadas por estudantes, 
professores e profissionais que apresentam interesses em comum, 
especialmente na área da saúde, que buscam complementar a 
formação acadêmica através de atividades de extensão, pesquisa 
e ensino na relação entre saúde e educação.
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2.2. PLANO DE TRABALHO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – 2019 – 2023 

PROGRAMA ESTRUTURANTE: UFRB EM DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
LINHA DE AÇÃO INDICADOR META

Consolidar e 
expandir a extensão 
universitária, 
integrando-a 
ao ensino e à 
pesquisa de forma 
indissociável

Realizar eventos de 
extensão institucionais de 
maneira integrada

Número de eventos de 
extensão integrados 
realizados

Ampliar em 10% o número de componentes curriculares 
disponibilizados para o Programa Universidade Aberta a 
Maturidade - PROMAT
Ampliar em 20% os eventos de extensão integrados
Reformular o Formulário de registro das atividades de extensão 
para verificar as ações integradas e as formas de integração

Fortalecer a Política 
de Extensão na 
UFRB

Promover ações de 
incentivo aos servidores e 
discentes na participação 
das ações de extensão

Número de ações de 
incentivo à participação de 
servidores e discentes na 
extensão

Ampliar, em 20% os projetos de extensão propostos por 
servidores e discentes

Ampliar e consolidar 
as ações de extensão 
universitária articuladas 
com o ensino, a pesquisa 
e as políticas de ações 
afirmativas

Número de ações de 
extensão articuladas

Realizar 02 atividades formativas para orientação no uso do 
SIGAA para registro das ações de extensão junto aos Centros 
de Ensino
Realizar levantamento dos projetos interdisciplinares no âmbito 
da UFRB, e aumentar em 30% os projetos interdisciplinares na 
UFRB
Realizar levantamento e ampliar em 10% as ações de extensão 
articuladas
Realizar Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão
Mapear 50% das comunidades com demanda potencial
Realizar 1 levantamento das ações de extensão realizadas com 
a comunidade externa
Realizar 2 atividades formativas de orientação e de articulação 
aos editais de extensão
Realizar levantamento e ampliar em 10% o acesso da 
comunidade externa aos editais de extensão
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PROGRAMA ESTRUTURANTE: UFRB EM DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
LINHA DE AÇÃO INDICADOR META

Fomentar a cultura 
como elemento 
vitalizante da 
vida universitária, 
caracterizando a 
universidade como 
um equipamento 
cultural

Consolidar as 
estruturas e as 
atividades culturais 
existentes na 
universidade

Número de ações de 
consolidação das estruturas e das 
atividades culturais existentes na 
universidade

Construir pelo menos 1 ambiente com estrutura adequada 
para realizações de eventos em 25% dos campi
Realizar levantamento e ampliar em 30% as atividades 
culturais existentes na Universidade
Realizar projeto de incentivo à leitura com a participação de 
5 escolas

Consolidar e 
expandir a extensão 
universitária, 
integrando-a 
ao ensino e à 
pesquisa de forma 
indissociável

Realizar eventos de 
extensão institucionais 
de maneira integrada

Número de eventos de extensão 
integrados realizados

Garantir a participação de pelo menos 20% da comunidade 
acadêmica em eventos de pesquisa e extensão promovidos 
pela UFRB
Promover 1Fórum de discussão integrado entre ensino, 
pesquisa, extensão e políticas afirmativas
Realizar 1 levantamento das atividades integradas ao 
ensino, pesquisa, extensão e políticas afirmativas

Focalizar a cultura 
como dimensão 
estruturante 
nos processos 
formativos

Elaborar, implementar 
e consolidar o 
Plano de Cultura 
Institucional com a 
formação de um fórum 
permanente para 
acompanhamento

Plano de Cultura Institucional 
implantado junto com o Fórum 
Permanente de Cultura e Arte

Elaborar o Plano de Cultura Institucional para o decênio 
2020/2030
Garantir 1 Edital de Apoio de 10 Projetos de Cultura e Arte
Implementar 2 ações de divulgação dos projetos e 
programas culturais da UFRB
Realizar 1 levantamento dos projetos e programas de 
Cultura e Arte da UFRB
Realizar a eleição e posse do Fórum 
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PROGRAMA ESTRUTURANTE: SOU UFRB
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
LINHA DE AÇÃO INDICADOR META

Criar política e 
mecanismos de 
acompanhamento 
de egresso de 
graduação e de pós-
graduação

Fortalecer a relação 
interinstitucional 
e o vínculo com 
a comunidade do 
Recôncavo

Número de atividades de 
extensão registrados

Implantar o Módulo Extensão no SIGAA

Número de bolsas de extensão Ampliar o número de Bolsas de Extensão
Recursos aplicados nas ações de 
extensão

Ampliar os recursos aplicados as ações de extensão

Número de ações de extensão Aumentar o número de ações de extensão
Número de professores envolvidos 
em atividades de extensão

Aumentar o número de professores envolvidos em 
atividades de extensão

Número de técnicos 
desenvolvendo atividades de 
extensão

Aumentar o número de técnicos desenvolvendo e 
participando de atividades de extensão

Número de número de alunos em 
atividades de extensão

Ampliar o número de alunos regularmente matriculados 
colaborando em atividades de extensão

Número de pessoas beneficiadas 
pelas atividades de extensão

Aumentar o número de pessoas beneficiadas pelas 
atividades de extensão

Número de divulgações 
realizadas das ações de extensão 
universitária

Criar política de divulgação e difusão da extensão 
universitária

Número de editais externos 
acessados pela comunidade 
acadêmica

Criar política de fomento e participação da comunidade 
acadêmica em editais externos de apoio à extensão 
universitária
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PROGRAMA ESTRUTURANTE: AVANÇA UFRB
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
LINHA DE AÇÃO INDICADOR META

Curricularizar 
a extensão na 
graduação e na pós-
graduação

Fomentar a adequa-
ção dos projetos pe-
dagógicos dos cursos 
de graduação para 
a curricularização da 
extensão

Percentual de projetos 
pedagógicos de cursos de 
graduação adequados

Constituir uma Comissão de Acompanhamento da 
Curricularização da Extensão nos cursos de graduação
Fomentar em 30% a adequação dos projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação para a curricularização da 
extensão
Implementar a Curricularização da Extensão em 30% dos 
Cursos de Graduação
Garantir a customização do módulo de extensão do SIGAA 
para operacionalização da curricularização da extensão

PROGRAMA ESTRUTURANTE: VEM SER UFRB
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
LINHA DE AÇÃO INDICADOR META

Ampliar o campo de 
atuação acadêmica 
e na relação com a 
sociedade

Desenvolver projetos 
interinstitucionais para 
oferta de atividades 
às comunidades dos 
Territórios de Identidade 
em que a UFRB tem 
unidades acadêmicas

Número de projetos 
interinstitucionais para 
oferta de atividades às 
comunidades dos Territórios 
de Identidade

Ampliar em 20% os projetos interinstitucionais para oferta 
de atividades às comunidades dos Territórios
Ampliar em 10% as ações realizadas na articulação com os 
Colegiados Territoriais e Câmaras Técnicas
Garantir a participação da representação da UFRB nos três 
Colegiados Territoriais e Câmaras Técnicas
Realizar um levantamento das ações de extensão com os 
Colegiados Territoriais e Câmaras Técnicas prioritariamente 
com o Recôncavo, Portal do Sertão e Vale do Jiquiriçá

Fortalecer a relação 
interinstitucional e 
o vínculo com as 
comunidades dos 
territórios dos campi 
da UFRB

Articular as compras 
públicas da agricultura 
familiar para o Restaurante 
Universitário com as 
atividades acadêmicas 
de ensino, pesquisa e 
extensão

Número de ações para 
articulação das compras 
da agricultura familiar para 
o RU com as atividades 
acadêmicas

Garantir 1 atividade formativa para os servidores técnicos 
e docentes envolvidos com as compras institucionais da 
agricultura familiar
Garantir a compra de 30% do Restaurante Universitária 
e projetos/ laboratórios dos cursos de Nutrição e de 
Tecnologia em Alimentos com produtos da agricultura 
familiar
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Participar da Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia 
Solidária e Reforma Agrária (FEBAFES) com 5 programas 
e projetos de ensino, pesquisa e extensão da agricultura 
familiar da UFRB
Realizar 1 atividade formativa com as organizações dos 
agricultores familiares na relação com a universidade
Realizar 1 Fórum de discussão com os grupos e núcleos 
acadêmicos da ensino, pesquisa e extensão da temática da 
agricultura familiar
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3. RESULTADOS DA GESTÃO

O Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT para 
2021 foi construído a partir dos eixos do PDI – 2019 -2023, através 
de suas Coordenadorias e seus Núcleos e na relação com a Gestão 
de Extensão dos Centros de Ensino da UFRB. Importante destacar 
que esse plano de trabalho não foi atualizado nas suas metas, em 
um momento em que o Brasil e o mundo se encontram em estado de 
excepcionalidade sanitária de pandemia da COVID-19.

Esse plano teve suas ações orientadas pelos objetivos estratégicos 
construídos no PDI – 2019 – 2023, em que se considera estratégicos 
para o desenvolvimento da extensão universitária integrado com a 
dinâmica da UFRB: 

a) Consolidar e expandir a extensão universitária, integrando-a 
ao ensino e à pesquisa de forma indissociável; fortalecer a 
Política de Extensão na UFRB;
b)Fomentar a cultura como elemento vitalizante da vida 
universitária, caracterizando a universidade como um 
equipamento cultural; consolidar e expandir a extensão 
universitária, integrando-a ao ensino e à pesquisa de forma 
indissociável; 
c) Focalizar a cultura como dimensão estruturante nos 
processos formativos; curricularizar a extensão na graduação 
e na pós-graduação; 
d) Criar política e mecanismos de acompanhamento de 
egresso de graduação e de pós-graduação; 
f) Fortalecer a relação interinstitucional e o vínculo com as 
comunidades dos territórios dos campi da UFRB; e 
Ampliar o campo de atuação acadêmica e na relação com a 
sociedade.

A pandemia da COVID-19 foi decretada em 11 de março de 2020pe a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Desde então, foram adotadas 
medidas de biossegurança fundamentais para a sua contenção, 

sobretudo, o “isolamento social”, bem como o atendimento às pessoas 
que desenvolveram os sintomas da doença. As medidas de controle 
afetam, sobremaneira, o modo de vida das pessoas, com impacto no 
exercício das atividades econômicas, sociais e culturais. 

Em 17 de março de 2020, a UFRB suspendeu as atividades 
acadêmicas letivas de graduação e pós-graduação, bem como de 
realização de eventos, atividades, reuniões e solenidades, através da 
Portaria no. 322/2020, em que há funcionamento apenas de atividades 
administrativas presenciais consideradas prioritárias ou estratégicas. 
Em 21 de março de 2020, a Resolução CONAC no. 008/2020 suspende 
o calendário acadêmico 2020 da Graduação e Pós-Graduação.
 
Portanto, as atividades de ensino foram suspensas a partir de 17 de 
março de 2020, assim como todas as atividades presenciais, exceto 
as atividades administrativas essenciais e prioritárias. Mediante esta 
situação, foi configurado um momento de readequação de realização 
de ações administrativas e de atividades acadêmicas, principalmente 
de extensão de forma remota; e de ações presenciais prioritárias e 
com medidas de biosssegurança.

As atividades remotas foram ampliadas para as atividades de ensino 
da graduação, com a aprovação da Resolução CONAC no. 019/2020, 
que dispõe sobre a regulamentação de Calendário Acadêmico 
Suplementar para oferta excepcional e experimental de componentes 
curriculares e de atividades de ensino e de aprendizagem não 
presenciais, no período de 14 de setembro a 19 de dezembro de 2020.
Em dezembro de 2020, a Ciência e a Tecnologia produziram em 
tempo recorde as vacinas de imunização contra o vírus SARS-CoV-2. 
Esse avanço representou a expectativa da diminuição do risco de 
desenvolvimento da doença e suas consequências mais graves. As 
vacinas buscam a proteção individual, mas no caso do alto índice de 
contágio deste vírus, a prática da vacinação exige um nível coletivo de 
proteção, com pelo menos 75% da população vacinada, em que no 
Brasil, a vacinação inicia em 17 de janeiro de 2021.
Em 2021, foi estabelecido o Calendário Acadêmico de atividades de 
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ensino para a Graduação, correspondentes aos semestres 2020.1, 
2020.2 e 2021.1, através da Resolução no 33/2020 do CONAC, em 
24 de novembro de 2020, em conformidade com a Portaria n.º 544 
do MEC e da Resolução CONAC no 11/2021, em 30 de março de 
2021, dispõe sobre a regulamentação do formato do Calendário 
Acadêmico de atividades de ensino para a Graduação, no semestre 
2020.2, com formato da oferta dos componentes curriculares não 
presenciais, coordenada e aprovada pelo Colegiado do curso.

Com o avanço da vacinação, especialmente para os/as trabalhadores/
as da educação e melhoria dos indicadores da evolução da pandemia 
da COVID-19 e da capacidade do sistema de saúde, em agosto de 
2021, houve a abertura gradual dos laboratórios de pesquisa, com 
atividades destinadas à graduação e pós-graduação, com permissão 
de atividades práticas e estágios supervisionados na área da saúde 
humana e animal. Em novembro de 2021, houve a abertura gradual 
dos laboratórios para as atividades de ensino e de extensão e das 
aulas práticas de graduação e pós-graduação de forma presencial, 
com restrição e revezamento. 

Assim, este relatório apresenta as ações desenvolvidas em 2021, com 
base no que foi possível operacionalizar de forma não presencial e 
remota das atividades de extensão universitária e com algumas ações 
restritas presencialmente, a partir do cumprimento da Resolução 
no 03/2021 das Diretrizes Institucionais e Protocolos de Medidas 
de Biossegurança de Enfrentamento à COVID-19 na UFRB. Essas 
atividades foram essenciais como forma de comunicação entre a 
universidade e os outros setores da sociedade, em todas as áreas 
do conhecimento, como forma de resistência e de aprendizados para 
orientação e superação de uma situação extremamente dramática, 
ocasionada pela pandemia tanto no contexto da saúde pública e 
sanitária, como no contexto de isolamento social que impactaram em 
perdas e doenças físicas e emocionais.

Para além da excepcionalidade de saúde pública e sanitária, 
importante destacar que a extensão universitária da UFRB contou 

com a emenda parlamentar do Senador Jaques Wagner que foi 
fundamental para operacionalização das ações de extensão, a partir 
do primeiro semestre de 2021, direcionada para a PROEXT.
Apesar de um momento ainda de muitos desafios, a adaptação nas 
atividades da PROEXT e da extensão universitária da UFRB foram 
fundamentais para os resultados apresentados neste relatório. Foram 
realizadas reuniões semanais de monitoramento das Coordenadorias 
de forma remota, via Google Meet, para acompanhamento das ações 
realizadas e intercâmbios de informações com todos os membros dos 
Núcleos; e trimestralmente da equipe da PROEXT e da PROEXT com 
a Gestão de Extensão dos Centros de Ensino, com socialização e 
acompanhamento das atividades, 

Isso ocasionou um direcionamento da PROEXT junto com os Centros 
de Ensino, a partir dos servidores/as docentes e técnicos e dos/as 
discentes envolvidos/as com ações de extensão, na busca de garantir 
as açõesextensionistas de maneira interdisciplinar, indissociável com a 
pesquisa, o ensino e as políticas afirmativas, com impacto na formação 
acadêmica e na transformação das condições de desigualdades 
sociais e econômicas vivenciadas e intensificadas neste momento.

3.1 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 articular e socializar suas ações de ensino, pesquisa e 
extensão universitária. Para tanto, faz parte da administração central 
e o Gabinete da Pró-Reitoria coordena a equipe da PROEXT, faz a 
representação desta unidade na UFRB e interage com os Centros de 
Ensino, a partir da Gestão Acadêmica de Extensão.

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 
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Nacional de Extensão Universitária (PNEU): 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, com retorno para a população 
com ações de ensino, pesquisa, extensão enquanto espaço de 
formação. 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, voltados para a promoção do desenvolvimento territorial 
sustentável e solidário.

Neste contexto, o Gabinete da Pró-Reitoria tem o papel 
de coordenar a Extensão Universitária na UFRB e de sua 
representação institucional, e em 2021, desenvolveu as seguintes 
ações:

Acompanhamento e Enfrentamento à CoVid-19
• Membro do Comitê de Acompanhamento e Enfrentamento 

à COVID-19, com participação em reuniões e em 
execução de ações, instituída pela Portaria n° 319, de 
março de 2020e alterada pelas Portarias no 324/2020 e 
no 379/2020 e atualizada pela Portaria no 1.211/2021;

• Presidência do Grupo de Trabalho da Portaria no 256, 
de 11 de março de 2021, para proposição de Diretrizes 
Institucionais e Protocolos de medidas de Biossegurança 
de enfrentamento à COVID-19 no âmbito da UFRB;

• Participação no Grupo de Trabalho de Indicadores de 
Saúde e Evolução da Pandemia, instituído pela Portaria 

da Reitoria no 769, para realizar o acompanhamento 
dos indicadores da saúde e da evolução da pandemia, 
sob acompanhamento do Comitê de Acompanhamento 
e Enfrentamento à COVID-19 da UFRB, a partir da 
aprovação das Diretrizes Institucionais e Protocolos 
de Medidas de Biossegurança de Enfrentamento à 
COVID-19 na UFRB, em ResoluçãoCONSUNI no. 
03/2021.

• Coordenação junto com a PROAD do TED no. 9238 
do MEC de recursos extra orçamentários para “Ações 
de Enfrentamento à CoVid-19”, em atendimento aos 
encaminhamentos da Reitoria na articulação com os 
Centros de Ensino. Ocorreram reuniões de monitoramento 
e de avaliação, junto com os Grupos de Trabalho dos 
Centros de Ensino (CETENS, CETEC, CCAAB, CFP e 
CCS) com a elaboração de relatórios parcial e final em 
2021 para prestação de contas ao MEC;

• Apoio na Campanha “Todos pelas Vacinas”, em parceria 
entre UFRB e UFBA;

• Participação do Programa de Extensão de Acompanha-
mento e Enfrentamento à COVID-19, sob coordena-
ção da professora Paloma Pinho, em articulação junto 
com a Gestão de Extensão dos Centros de Ensino das 
ações extensionistasem diversas áreas do conhecimen-
to, com a integração do projeto “Agentes Populares de 
Saúde”, com acompanhamento aos estudantes bolsis-
tas dos municípios de Cruz das Almas e Valença.

Participação e Organização de Eventos na representação da 
PROEXT/UFRB

• Participação no II Congresso Virtual UFBA, no período 
de 22 e 26 de fevereiro;

• Participação no 9º Congresso Brasileiro de Extensão 
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Universitária, no período de 08 a 11 de março, com 
apresentação de trabalho “Curricularização da extensão 
na educação superior: a experiência da UFRB”;

• Participação no 47º Encontro Nacional do Fórum de Pró-
Reitoras e Pró-Reitores de Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Superior Brasileiras, no período 
de 11 a 13 de março;

• Participação e Coordenação de GT do CIRIEC World 
Conference in LatinAmerica, no período de 13 a 16 de 
abril; 

• Participação como palestrante sobre “O Cooperativismo 
como Instrumento de Promoção de Desenvolvimento 
Territorial”, realizada pelo NAPAGC do IF Serrinha, no 
dia 05 de julho;

• Participação no Taller “Desafios de la información para la 
Evaluación de la Seguridade y Soberanía Alimentraria y 
Educación Nutricional”, no período de 16 e 17 de junho, 
promovido pela ANEC e FAO, em Cuba;

• Comissão Organizadora do VII Encontro Nordestino das 
Incubadoras de Economia Solidária, no período de 04 a 
08 de outubro, com participação na mesa de abertura e 
na mediação da mesa “A importância das incubadoras 
na Curricularização da Extensão das universidades 
brasileiras”;

• Participação na 15ª Edição do Fórum 20 de Novembro, 
no período de 16 a 20 de novembro;

• Participação da VII Reunião Anual de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia 
- RECONCITEC, com a integração do VI Simpósio 
de Extensão da UFRB e da VIII Feira Acadêmica de 
Economia Solidária (FAESOL), no período de 30 de 
novembro a 03 de dezembro:

• Participação de Mesa de Abertura - VI Simpósio de 

Extensão / III Simpósio de Graduação, com a Conferência 
de Abertura: Práticas Pedagógicas: a Extensão no 
Currículo, com a conferencista Profª. Drª. Maria do 
Socorro de Lima Oliveira (COGRAD/ANDIFES), com 
a participação da Profª. Drª. Karina de Oliveira Santos 
Cordeiro (PROGRAD/UFRB);

• Apoio nas mesas redondas “Curricularização da Extensão: 
Relatos de Experiências das Licenciaturas, Humanidades, 
Artes e Cultura” e “Curricularização da Extensão: Relatos 
de Experiências das Engenharias, Ciências Agrárias e 
da Saúde”;

• Indicação da CCU/PROEXT para a organização das 
ações na área de Cultura e Arte, com o “II Festival 
Insubmissões Culturais: a Arte de Existir;

• Participação na mesa redonda “Política Territorial e 
Desenvolvimento: Desafios, avanços e perspectivas 
para o território do Recôncavo”.

Gestão e Acompanhamento das Atividades Institucionais
• Participação em reuniões de Conselhos – Acadêmico 

e Universitário – e da Câmara de Extensão na 
representação da PROEXT;

• Participação em reuniões do Comitê de Governança 
Digital (CGD) na representação da PROEXT para 
apreciação e discussão do Plano de Desenvolvimento 
de Tecnologia da Informação (PDTI), os Critérios de 
prioridades de ações digitais, a política de acesso ao 
banco de dados, consolidação dos resultados da COTEC; 
e a Minuta da Política de backup;

• Reuniões da Reitoria para planejamento, monitoramento 
e avaliação das ações institucionais da UFRB, junto com 
Pró-Reitorias e Superintendências;

• Participação em reuniões demandadas pela Reitoria na 
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representação institucional da administração central;
• Participação em reuniões entre as Pró-Reitorias 

Acadêmicas para consolidar as ações entre a extensão, 
o ensino, a pesquisa e as políticas de ações afirmativas;

• Participação em reunião com a PPGCI para a organização 
do VI RECONCITEC;

• Coordenação das reuniões com os/as Gestores/as de 
Extensão dos Centros de Ensino para planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações de extensão; 

• Atendimento à solicitação de documentos afins à 
extensão universitária da Reitoria, Pró-Reitorias e órgãos 
administrativos relacionados;

• Participação em Reuniões de Acolhimento dos novos 
servidores docentes e técnicos da UFRB, sob realização 
da PROGEP, com a apresentação da PROEXT e da 
extensão universitária da UFRB;

• Coordenação de Reunião de Acolhimento da servidora 
técnica Déborah Sande, Assistente em Administração, 
na equipe do Gabinete da PROEXT;

• Coordenação de reuniões da equipe da PROEXT 
e participação nas Coordenações (CCU e CEU) e 
respectivos Núcleos para planejamento, monitoramento 
e avaliação das atividades;

• Acompanhamento das ações e da Presidência do 
Conselho Superior do MEASB, com reuniões específicas 
para apreciação dos trabalhos da Comissão de 
elaboração do plano Museológico e da Comissão de 
elaboração da Carta de Serviços;

• Reunião com a SPU, UNEB, IF Baiano e Coordenação 
de Projeto de Extensão CECULT/UFRB para construção 
de formalização de Termo de Cooperação Técnica e 
suporte nas atividades do projeto;

• Acompanhamento da atualização e da divulgação dos 

dados da PROEXT, especialmente dos indicadores da 
extensão universitária da UFRB;

• Participação em reunião da Reitoria com a Auditoria 
interna para discussão sobre as recomendações 
pendentes de manifestação em unidades auditadas da 
UFRB;

• Participação em reunião com a Auditoria Interna para 
discussão do Relatório de Consultoria n° 04.2021- 
Implementação da Gestão de Riscos na UFRB;

• Coordenação da equipe da PROEXT no preenchimento 
de formulário de Gestão de Riscos com referência à 
extensão universitária da UFRB;

• Preenchimento de registro de manifestações no sistema 
Eaud, com referência às recomendações da PROEXT;

• Reunião com a Ouvidoria para orientações de 
preenchimento de formulário de Carta de Serviços da 
PROEXT;

• Coordenação da equipe da PROEXT no preenchimento 
de formulário de Carta de Serviços da PROEXT;

• Participação na reunião com os estudantes coordenadores 
e bolsistas de Extensão do Edital PIBEX 2021;

• Participação na construção dos Editais no. 01/2021, 
no. 02/2021, no. 05/2021, no. 07/2021, no. 08/2021, no. 
11/2021, no. 12/2021 e no. 13/2021, para bolsas de 
extensão para estudantes de graduação em projetos 
institucionais; 

• Participação das reuniões da Comissão Interna do 
PIBEX, com representação da PROEXT e da Gestão de 
Extensão dos Centros de Ensino da UFRB;

• Participação em reunião com a UNEB e COOMAFES 
para planejamento de ações interinstitucionais de 
extensão universitária;

• Participação em reuniões do Programa de Extensão 
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“Formação em Comunicação da UFRB”, em parceria com 
a ASCOM e as Coordenações dos Cursos de Cinema 
e Audiovisual, Comunicação Social, Artes Visuais e 
Publicidade e Propaganda e Gestão de Extensão do 
CAHL, de forma integrada ao projeto Univerciência na 
relação da ASCOM com a TVE, com a participação do 
NUCOM/PROEXT;

• Reunião com a equipe do Projeto “Educação Continuada 
em Guarda responsável de animais no Campus de Cruz 
das Almas”;

• Apoio e acompanhamento ao “Projeto de Alfabetização e 
Agroecologia dos Povos Waraos”, com participação em 
reuniões com organizações parceiras; e

• Reunião com as representações das Atléticas 
Acadêmicas para discussão sobre a institucionalização 
destas estruturas, a partir da formação de uma comissão 
para elaboração de minuta de resolução, sob presidência 
da CCU/PROEXT.

Curricularização da Extensão
• Participação em reunião com as presidências e os 

integrantes do NDE e do Colegiado dos Cursos de 
Graduação do CCAAB, CETENS e do CETEC;

• Participação em reunião com a área de conhecimento 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do CCAAB; e 
com a área de conhecimento de Educação do Campo e 
Desenvolvimento Territorial do CETENS;

• Participação em reunião com NDEs e Colegiados de 
Curso de Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, 
Agronomia e Medicina Veterinária (CCAAB); Licenciatura 
em Artes Visuais e Publicidade e Propaganda (CAHL); e 
Engenharia da Produção (CETENS);

• Participação em mesas de eventos para socialização da 

experiência da Curricularização da Extensão da UFRB 
no IFBA, na UFGD e na UNESP;

• Organização da Formação em Currricularização da 
Extensão da UFRB, no período de 30 de junho a 08 de 
setembro, com participação na mediação da mesa sobre 
os caminhos de implementação dos cursos de graduação 
da UFRB;

• Participação no Seminário Nacional de Inserção 
Curricular da Extensão, 01 de setembro;

• Participação em reuniões trimestrais da Comissão da 
Curricularização da Extensão da UFRB, formada pela 
PROEXT, PROGRAD e SURRAC; 

• Participação em reuniões com a PROGRAD, SURRAC e 
COTEC para o planejamento da customização do sistema 
para implementação da curricularização da extensão; e

• Elaboração do Guia da Curricularização da Extensão, em 
conjunto com a PROGRAD e SURRAC, com o objetivo 
de orientação de implementação da curricularização da 
extensão na UFRB.

Apoio e fomento de Financiamento aos Projetos de Extensão 
Universitária 

• Contato institucional junto à FUNARTE para financiamento 
do projeto “Música e Educação - Programa de Promoção 
da Música do Recôncavo da Bahia”; contato com o 
CECULT, junto com à CCU/PROEXT, para a elaboração 
do projeto; e encaminhamentos institucionais na 
formalização do TED e plano de trabalho e contato com 
a FAPEX;

• Apoio para planejamento e execução do TED no. 
25/2019 – MDR – do projeto do Polo Caprinovinocultura, 
com reuniões com o MDR para aditamento de prazo 
e com a FAPEX para os procedimentos operacionais 
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administrativos, junto com o coordenador professor 
Tiago Rodrigues - CFP;

Apoio ao Projeto Universidade Para Todos (UPT)
• Reunião com a Coordenação da UPT;
• Participação na seleção de equipe;
• Participação em atividades formativas e reuniões da 

equipe da UPT/UFRB.

Articulação apoio na execução de emendas parlamentares 
para as ações de extensão da UFRB

• Construção de projetos de Extensão, com a participação 
de representação de outros setores da sociedade, em 
um processo dialógico de planejamento;

• Participação em reunião com Vice-Reitoria e Colegiado 
de Serviço Social para construção de ações de extensão 
para emenda parlamentar de Luíza Erundina;

• Elaboração das respostas dos pareceres da Procuradoria 
Jurídica da UFRB;

• Reunião com direção do CAHL, CECULT, SEC, sob 
coordenação da Editora da UFRB, para elaboração 
de projeto de comemoração do Bicentenário da 
Independência, com apoio de emenda parlamentar de 
Lídice da Mata;

• Coordenação e acompanhamento da execução do 
“Projeto de Formação Semear: multiplicando sujeitos e 
conhecimentos”, financiado por emenda parlamentar de 
Jaques Wagner;

• Coordenação e acompanhamento da execução do 
“Projeto Institucional da Extensão Universitária da 
UFRB”, financiado por emenda parlamentar de Jaques 
Wagner;

• Organização dos processos de contratação da FAPEX, 

bem como de acompanhamento operacionais e de 
adequação dos processos; 

• Reunião com a Coordenação Geral para apoio para a 
execução dos projetos “Historicidade e Atualidade do 
Pensamento Social sobre Formação Social e Econômica 
do Brasil” de emenda parlamentar de Paulo Teixeira; 
“Trocas de Saberes e Práticas Pedagógicas no âmbito dos 
Cursos de Realidade Brasileira” de emenda parlamentar 
de Padre João; e “Curso de Extensão Formação de 
Formadores Nordeste e 3º Curso de Realidade do 
Recôncavo da Bahia” de João Daniel; e

• Apoio na execução do projeto “Agentes Populares de 
Saúde”, executado com emenda parlamentar de João 
Daniel.

Edital no. 01/2020 – Programa de Residência Profissional 
Agrícola do MAPA

• Participação em reunião com o Procurador Jurídico 
da UFRB e Gabinete da Reitoria; Gabinete da Reitoria 
e PROPLAN; Gabinete da Reitoria e Coordenação 
do Programa – MAPA para tratar dos devidos 
encaminhamentos para operacionalização dos projetos 
da UFRB;

• Participação em reunião com as unidades residentes do 
Programa de Residência Agrícola – MAPA/UFRB;

• Apoio para encaminhamentos de construção de edital de 
seleção de residentes;

• Reunião com a Bahiater e CAR/SDR para apoio às ações 
dos residentes nas estruturas da Bahiater e nos projetos 
do Bahia Produtiva.
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Outras ações
• Participação de seminário final do projeto “Mais Mercado”, 

financiado pelo MAPA;
• Apoio nas ações do projeto “Mulheres de Fibra”, financiado 

pelo MAPA, para aditamento de prazo em reunião com o 
MAPA, com elaboração de plano de trabalho e de editais 
para contratação de equipe;

• Participação de reunião do Grupo Gestor do projeto do 
“Polo Aroeirinha” e apoio nas ações;

• Reunião com a SDR e docentes do CCAAB para 
discussão do projeto “Recôncavo”, com formação na 
área de regularização fundiária com a CDA/SDR;

• Reunião com a COAFATRE, a CAR/SDR e a associações 
vinculadas no apoio às atividades do Projeto da Aliança 
Produtiva do Recôncavo;

• Reunião com a COSPE para discussão de edital público 
da União Europeia;

• Apoio aos Empreendimentos da Agricultura Familiar na 
discussão sobre o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, nos editais estadual e municipais; e 

• Promoção de reunião para apresentação a comunidade 
acadêmica da UFRB do Projeto “Reinventário 
Gastronômico do Recôncavo: da Sociobiodiversidade 
à alimentação escolar” do Consórcio do Território do 
Recôncavo, aprovado em edital pelo Programa Fortalece 
Sociobio - Bioeconomia Brasil/Sociobiodiversidade do 
MAPA, em parceria com a SDR, realizada em outubro; e 

• Participação em reunião presencial com a Direção do 
CCAAB, junto com a CEU, para discussão de ações 
de extensão em parceria com a SDR e MAPA, e ações 
do Espaço destinado ao Memorial do Ensino Agrícola 
Superior da Bahia – MEASB na nova sede dos cursos 
de Pós-graduação vinculados ao CCAAB, em novembro.

Representação Institucional
• Participação em atividades do FORPROEX Nacional e 

Regional Nordeste;
• Atividades da ANDIFES: participação em eventos; em 

reuniões do COEX e participação no Grupo de Trabalho 
de Indicadores da Extensão Universitária do COEX, 
e em discussões com a diretoria sobre o Acórdão no. 
1.043/2006 – TCU, com o objetivo de reavaliar os 
indicadores de gestão e desempenho das IFES;

• Participação como suplente na representação da UFRB 
no Fórum de Convivência com o Semiárido;

• Reunião das Pró-Reitorias de Extensão das Instituições 
Públicas de Ensino Superior na relação com a Secretaria 
Estadual de Educação (SEC) para discussão das 
Atividades Complementares na relação do ensino 
superior com a educação básica;

• Colegiado Territorial do Recôncavo – CODETER: 
participação em reuniões e Coordenação da Câmara 
Técnica de ATER, Agricultura Familiar e Economia 
Solidária; e da Câmara Técnica Quilombola do 
Recôncavo;

• Colegiado Territorial do Portal do Sertão – CODETER: 
participação em reuniões e apoio a Feira Territorial da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária;

• Membro titular do Conselho Estadual de Economia 
Solidária;

• Membro da Câmara de Inovação da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB;

• Reunião com o INCRA para doação de Relatório 
Antropológico da comunidade de Caimbongo, junto com 
a COSPE e a CECVI no projeto de extensão “Terra de 
Direitos”;
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• Participação na Comissão Organizadora da Conferência 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER do 
Recôncavo;

• Participação de reunião do “Março Mulher” no SINTRAF 
– Feira de Santana;

• Participação e homenageada na Sessão solene de 
comemoração de 10 Anos da Política Pública de 
Economia Solidária na Bahia na Assembleia Legislativa 
da Bahia, em 16 de dezembro;

• Acompanhamento da Reitoria em reuniões com a 
Superintendência do MAPA – Bahia;

• Realização de reuniões com as representações das 
comunidades quilombolas da Vila Guaxinim e Baixa da 
Linha, em Cruz das Almas, com participação na abertura 
do V Diálogos Quilombolas da Comunidade Vila Guaxinim 
e IV Diálogos de Povos e Comunidades Tradicionais do 
município de Cruz das Almas;

• Participação em Seminário sobre a cultura da Pitaya, 
promovido pela Assembleia Legislativa da Bahia, sob 
coordenação do deputado estadual Ângelo Almeida;

• Participação de reunião com a CEPEX/SDR para 
participação na 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária (FEBAFES), no período de 15 a 
19 de dezembro; do 3º Seminário Estadual de Formação 
em Extensão Rural; e da V Simpósio de Pesquisas e 
Experiências em Agricultura Familiar.

Portarias
• Nº 494– Presidência de Comissão para atualização da 

Resolução CONAC no 006/2019 que dispõe da Política de 
Curricularização da Extensão nos cursos de graduação 
da UFRB – com reuniões no período de maio a julho;

• Nº 732 e 1.138 – Presidência de Comissão para 

apresentação de minuta de Resolução para atualização 
da Resolução CONAC no 038/2017 que dispõe sobre 
as normas que disciplinam as ações de Extensão 
Universitária no âmbito da UFRB – com reuniões 
semanais no período de julho a dezembro;

• Nº 1.135 – Membro de Comissão para apresentação de 
minuta de Resolução do Programa Encontro de Saberes 
da UFRB.

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

• Acompanhamento permanente da execução do Plano 
de Trabalho 2021, em consonância com o Plano de 
Gestão – 2019 – 2023, com realização de reuniões de 
monitoramento, avaliação e planejamento com a equipe 
da PROEXT e Fórum dos Gestores de Extensão dos 
Centros de Ensino;

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

• Incentivo à participação em editais afins na PROEXT e 
nos Centros de Ensino;

• Incentivo aos membros da equipe para organização e 
participação em atividades de extensão como espaço 
formativo e de integração da PROEXT com outras 
unidades da UFRB e parceiros;

• Acompanhamento e orientação para realização dos 
eventos promovidos pela PROEXT;

• Acompanhamento aos relatórios e dados gerados 
pela PROEXT para construção e monitoramento de 
indicadores e revisão de documentos e de formatação 
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de Relatórios de Gestão da PROEXT; 
• Participação em comissão de implantação da 

Curricularização da Extensão, em conjunto com a 
PROGRAD e SURRAC; 

• Participação em espaço de articulação das atividades 
acadêmicas junto com a PROPPAE, a PROGRAD, a 
PPGCI, a PROPLAN, a PROAD e a PROGEP; e

• Realização de atividades de convivência da equipe e 
na relação com as outras unidades da Administração 
Central e dos Centros de Ensino.

Pró-Reitora: Profa. Tatiana Ribeiro Velloso, Professora Associada 
I. Pró-Reitora de Extensão.

3.1.1. Secretaria Executiva

A Secretaria Executiva da Pró-Reitoria de Extensão da 
UFRB atua 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. 

Ações realizadas:
• Monitoramento diário do e-mail da PROEXT;
• Confecção, tramitação e arquivo das correspondências, 

documentos e processos do Gabinete da Pró-Reitora;
• Organização e atualização da agenda da Pró-Reitora;
• Apoio administrativo nas ações do Gabinete da PROEXT 

e pelas CCU e CEU;
• Emissão das convocações das reuniões da PROEXT, 

bem como redação, lavra e arquivamento das respectivas 
atas;

• Solicitação de serviços de manutenção, com o intuito de 
promover limpeza e reparos da sede administrativa da 
PROEXT e do MEASB; 

• Apoio administrativo no Conselho Superior do MEASB; 
• Supervisão e controle dos equipamentos da PROEXT, 

disponibilizados para empréstimo; 
• Controle da agenda dos veículos da frota da PROEXT; 
• Realização de Inventário Patrimonial da PROEXT; e
• Acompanhamento no envio e no recebimento de 

documentos, comunicações, solicitações, entre outros.

Secretaria: Marluci Barboza Moreira, Assistente em Administração; 
Déborah Silva Sande, Assistente em Administração.

3.1.2. Núcleo de Comunicação - NUCOM 

O Núcleo de Comunicação da Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem o objetivo 
institucional de promover a extensão universitária e se consolidar 
como espaço extensionista de formação em comunicação, em 
parceria com a Assessoria de Comunicação da Universidade. 
A difusão da extensão, por meio de múltiplas linguagens, texto, 
fotografia, vídeos, tem como públicos a comunidade acadêmica 
da UFRB, a comunidade científica e os territórios de atuação da 
Universidade. A veiculação se dá por meio do periódico acadêmico 
Revista Extensão, das redes sociais institucionais, dos sites 
institucionais e do mailing list. O NUCOM também é um espaço 
de democratização da comunicação, através da estruturação da 
rede de atores e da política de comunicação que se consolida 
por meio do Programa de Formação em Comunicação. As ações 
desenvolvidas em 2021 foram:
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 » Participação, em parceria com a ASCOM e representantes 
dos cursos de Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, 
Artes Visuais e Publicidade e Propaganda, na implementação 
do Programa de Formação em Comunicação da UFRB. 
O Programa se reuniu periodicamente no ano de 2021, 
trabalhou na construção de quatro reportagens para o 
telejornal Univerciência, dois vídeos institucionais, coordenou 
a atuação de seis bolsistas, e produziu campanhas e notícias 
para os sites e redes sociais da Universidade. O objetivo do 
programa de extensão em comunicação é difundir a produção 
extensionista, artística, cultural e científica da UFRB, bem 
como estruturar a política de comunicação da Universidade.

https://www.ufrb.edu.br/portal/noticias/6267-univerciencia-dobra-
-de-tamanho-com-40-instituicoes-publicas
https://www.youtube.com/watch?v=Mi-F2VQvpHg&list=PL-
zA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc (live de lançamento 
do Univerciência)
https://www.youtube.com/watch?v=vLRFVWcaNR4&list=PL-
zA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=6  (UFRB: re-
portagem do educarap)
https://www.youtube.com/watch?v=uamCxzj0GIw&list=PL-
zA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=13  (UFRB: 
reportagem sobre piso tátil)
https://www.youtube.com/watch?v=kk5G5seMWlg&list=PL-
zA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=16  (UFRB: 
aplicativo sobre a Covid-19)
https://www.youtube.com/watch?v=V2jAVWimNB8&list=PL-
zA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=18 (UFRB: 
escorpião antes e depois da pandemia de Covid-19) 

• Colaboração, em parceria com o NUEDAC na produção 
e veiculação de três volumes (19, 19.2 e 20) do periódico 
acadêmico Revista Extensão, incluindo a edição 
comemorativa de 10 anos. O NUCOM integra o comitê 
executivo do periódico e atua como responsável pela 
divulgação das edições e pelas demandas jornalísticas: 
entrevistas, fotografias, notícias, construção das capas e 
diagramação do periódico:

• Divulgação dos avanços editoriais da Revista Extensão, 
como a migração para a plataforma OJS;

• Promoção de campanha para ampliar o quadro de 
revisores e pareceristas da Revista Extensão; 

• Divulgação das ações da extensão universitária nos 
canais institucionais da Universidade. Foram publicadas 
36 notícias no site da Proext e 54 notícias pautando a 
extensão no portal da UFRB. Também foram produzidos 
114 produtos gráficos (107 cards, 03 guias, 4 infográficos), 
04 entrevistas, 04 vídeos institucionais e 03 sites:

• https://anepcp.org.br/acp/conteudo/artigo/enepcp-
2021-parceria-com-a-revista-extensao-da-ufrb/2602? 
(ENEPCP 2021 - Parceria com a Revista Extensão da 
UFRB)

• https://sites.unipampa.edu.br/proext/2012/11/29/1391/ 
(Chamada de Trabalhos da Revista Extensão da UFRB)

• Utilização de técnicas de assessoria de imprensa 
para promover a divulgação da extensão universitária 
na mídia, o que inclui a revisão e a reestruturação do 
mailing list da PROEXT, o encaminhamento de release e 
a proposição de pautas;

https://www.ufrb.edu.br/portal/noticias/6267-univerciencia-dobra-de-tamanho-com-40-instituicoes-publ
https://www.ufrb.edu.br/portal/noticias/6267-univerciencia-dobra-de-tamanho-com-40-instituicoes-publ
https://www.youtube.com/watch?v=Mi-F2VQvpHg&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc
https://www.youtube.com/watch?v=Mi-F2VQvpHg&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc
https://www.youtube.com/watch?v=vLRFVWcaNR4&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=6  
https://www.youtube.com/watch?v=vLRFVWcaNR4&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=6  
https://www.youtube.com/watch?v=uamCxzj0GIw&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uamCxzj0GIw&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=kk5G5seMWlg&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=16  
https://www.youtube.com/watch?v=kk5G5seMWlg&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=16  
https://www.youtube.com/watch?v=V2jAVWimNB8&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=18 
https://www.youtube.com/watch?v=V2jAVWimNB8&list=PLzA2y8OkKTsTDOUMQ7u2QZXg0q1TulcOc&index=18 
https://anepcp.org.br/acp/conteudo/artigo/enepcp-2021-parceria-com-a-revista-extensao-da-ufrb/2602?
https://anepcp.org.br/acp/conteudo/artigo/enepcp-2021-parceria-com-a-revista-extensao-da-ufrb/2602?
https://sites.unipampa.edu.br/proext/2012/11/29/1391/
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https://www.youtube.com/watch?v=QAK0orXgEck&list=PL-
zA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Hmh4qaP20no&list=PL-
zA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=kLac_0qQfOg&list=PL-
zA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=22
http://www.justicasocial.ba.gov.br/modules/noticias/article.php?s-
toryid=4634 (UFRB e Governo da Bahia iniciam curso de exten-
são sobre Tecnologia Assistiva e Acessibilidade)

https://www.andifes.org.br/?p=89539 (UFRB e UERN vão conver-
sar sobre curricularização da extensão)
https://congresso2021.ufba.br/schedule/traduzindo-a-ufrb-pa-
ra-o-mundo-francofono-projeto-de-extensao-parceria-ufrbufba/ 
(Traduzindo a UFRB para o mundo Francofono projeto de exten-
são em parceria com a UFBA)
https://cirandas.net/ufrb/noticias/ufrb-elabora-materiais-para-
-orientar-sobre-a-utilizacao-do-modulo-de-extensao-no-sigaa 
(UFRB elabora materiais para orientar sobre a utilização do mó-
dulo de extensão no SIGAA)
https://www.acordacidade.com.br/noticias/247512/projeto-de-
extensao-da-ufrb-promove-inclusao-social-atraves-da-libras.
html?mobile=true (Projeto de Extensão da UFRB promove 
inclusão social através da Libras)
https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calenda-
rio/palestra-desafios-da-curricularizacao-da-extensao (Palestra: 
Desafios da Curricularização da Extensão)
https:/ /portal.uneb.br/noticias/2021/07/15/uneb-e-ufrb-
promovem-encontro-de-incubadoras-de-economia-solidaria-
inscricoes-abertas/ (UNEB e UFRB promovem encontro de 
Incubadoras de Economia Solidária; inscrições abertas)

https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/todospelasvacinas-ufba-e-
-ufrb-se-pintam-em-defesa-da-imunizacao-contra-covid-19 (#To-
dospelasvacinas: UFBA e UFRB se pintam em defesa da imuni-
zação contra Covid-19; assista ao vídeo) 
https://www.al.ba.gov.br/midia-center/noticias/51794 (Jurandy 
aplaude grupos de pesquisa em Serviço Social da UFRB) 
https://www.oibescoop.org/noticias/trajetoria-e-experiencias-
das-incubadoras-tecnologicas-das-cooperativas-populares-
itcps-e-empreendimentos-solidarios-no-contexto-brasileiro-por-t-
atiana-ribeiro-velloso-leandro-pereira-morais-y-dan/ (Trajetória 
e experiências das incubadoras tecnológicas das cooperativas 
populares (ITCPs) e empreendimentos solidários no contexto 
brasileiro. Por Tatiana Ribeiro Velloso, Leandro Pereira Morais y 
Daniel Francisco Nagao Menezes) 
https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2021/12/06/coope-
rativismo-solidario-e-tema-de-palestra-em-evento-academico/ 
(Cooperativismo Solidário é tema de palestra em evento acadê-
mico)
https://infosaj.com.br/cruz-das-almas-universidade-federal-do-
reconcavo-e-o-ministerio-da-agricultura-discutem-parceria-para-
futuras-acoes-e-4-projetos-foram-apresentados-veja/ (Cruz das 
Almas: Universidade Federal do Recôncavo e Ministério da 
Agricultura se reuniram para discutir futura parceria; 4 projetos 
foram apresentados) 
https://infosaj.com.br/ufrb-laboratorio-de-diagnostico-molecular-
-realizou-2-mil-exames-para-covid-19-em-amargosa-cruz-das-
-almas-saj-conceicao-do-almeida-e-jaguaripe-veja/ (UFRB: La-
boratório de Diagnóstico Molecular realizou 2 mil exames para 
Covid-19 em Amargosa, Cruz das Almas, Conceição do Almeida, 
Jaguaripe e SAJ) 
https://infosaj.com.br/campus-da-ufrb-ganha-pintura-gigante-
em-prol-da-vacina-e-intervencao-reforca-posicionamento-de-
instituicoes-pela-ciencia-e-educacao-confira/ (Campus da UFRB 

https://www.youtube.com/watch?v=QAK0orXgEck&list=PLzA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=QAK0orXgEck&list=PLzA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Hmh4qaP20no&list=PLzA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=19 
https://www.youtube.com/watch?v=Hmh4qaP20no&list=PLzA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=19 
https://www.youtube.com/watch?v=kLac_0qQfOg&list=PLzA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=kLac_0qQfOg&list=PLzA2y8OkKTsQGzb7o3xJZ3zMNV2EtowIW&index=22
http://www.justicasocial.ba.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=4634 
http://www.justicasocial.ba.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=4634 
https://www.andifes.org.br/?p=89539
https://congresso2021.ufba.br/schedule/traduzindo-a-ufrb-para-o-mundo-francofono-projeto-de-extensao
https://congresso2021.ufba.br/schedule/traduzindo-a-ufrb-para-o-mundo-francofono-projeto-de-extensao
https://cirandas.net/ufrb/noticias/ufrb-elabora-materiais-para-orientar-sobre-a-utilizacao-do-modulo
https://cirandas.net/ufrb/noticias/ufrb-elabora-materiais-para-orientar-sobre-a-utilizacao-do-modulo
https://www.acordacidade.com.br/noticias/247512/projeto-de-extensao-da-ufrb-promove-inclusao-social-
https://www.acordacidade.com.br/noticias/247512/projeto-de-extensao-da-ufrb-promove-inclusao-social-
https://www.acordacidade.com.br/noticias/247512/projeto-de-extensao-da-ufrb-promove-inclusao-social-
https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/palestra-desafios-da-curriculariz
https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/palestra-desafios-da-curriculariz
https://portal.uneb.br/noticias/2021/07/15/uneb-e-ufrb-promovem-encontro-de-incubadoras-de-economia-
https://portal.uneb.br/noticias/2021/07/15/uneb-e-ufrb-promovem-encontro-de-incubadoras-de-economia-
https://portal.uneb.br/noticias/2021/07/15/uneb-e-ufrb-promovem-encontro-de-incubadoras-de-economia-
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/todospelasvacinas-ufba-e-ufrb-se-pintam-em-defesa-da-imunizacao-co
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/todospelasvacinas-ufba-e-ufrb-se-pintam-em-defesa-da-imunizacao-co
https://www.al.ba.gov.br/midia-center/noticias/51794
https://www.oibescoop.org/noticias/trajetoria-e-experiencias-das-incubadoras-tecnologicas-das-cooper
https://www.oibescoop.org/noticias/trajetoria-e-experiencias-das-incubadoras-tecnologicas-das-cooper
https://www.oibescoop.org/noticias/trajetoria-e-experiencias-das-incubadoras-tecnologicas-das-cooper
https://www.oibescoop.org/noticias/trajetoria-e-experiencias-das-incubadoras-tecnologicas-das-cooper
http://vas/2021/12/06/cooperativismo-solidario-e-tema-de-palestra-em-evento-academico/
http://vas/2021/12/06/cooperativismo-solidario-e-tema-de-palestra-em-evento-academico/
https://infosaj.com.br/cruz-das-almas-universidade-federal-do-reconcavo-e-o-ministerio-da-agricultur
https://infosaj.com.br/cruz-das-almas-universidade-federal-do-reconcavo-e-o-ministerio-da-agricultur
https://infosaj.com.br/cruz-das-almas-universidade-federal-do-reconcavo-e-o-ministerio-da-agricultur
https://infosaj.com.br/ufrb-laboratorio-de-diagnostico-molecular-realizou-2-mil-exames-para-covid-19
https://infosaj.com.br/ufrb-laboratorio-de-diagnostico-molecular-realizou-2-mil-exames-para-covid-19
https://infosaj.com.br/ufrb-laboratorio-de-diagnostico-molecular-realizou-2-mil-exames-para-covid-19
https://infosaj.com.br/campus-da-ufrb-ganha-pintura-gigante-em-prol-da-vacina-e-intervencao-reforca-
https://infosaj.com.br/campus-da-ufrb-ganha-pintura-gigante-em-prol-da-vacina-e-intervencao-reforca-
https://infosaj.com.br/campus-da-ufrb-ganha-pintura-gigante-em-prol-da-vacina-e-intervencao-reforca-
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ganha pintura gigante em prol da vacina e intervenção reforça 
posicionamento de instituições pela ciência e educação)
https://www.secult.ce.gov.br/2021/12/17/pesquisa-inedita-ma-
peia-efeitos-e-desafios-da-lei-aldir-blanc-no-brasil/ (Pesquisa 
inédita mapeia efeitos e desafios da Lei Aldir Blanc no Brasil)

• Produção de campanha multimídia para divulgação do 
módulo de extensão no SIGAA, com construção de um 
site para veicular infográfico, guias, tutoriais, cards e tex-
tos que orientam sobre a utilização do módulo. A campa-
nha foi veiculada por meio do instagram, listas de e-mail 
institucional e sites da UFRB:

https://ufrb.edu.br/proext/registro-atividades#portal-siteactions
https://www.youtube.com/watch?v=9KYvfEHtU0U&t=2s (tutorial 
01 - inscrições em eventos no SIGAA)
https://www.youtube.com/watch?v=SRPjvzsfAa8 (tutorial 02- 
submissão de propostas no SIGAA)
https://www.youtube.com/watch?v=CPcOAWnL6v4 (tutorial 03 - 
gerenciamento de inscrições no SIGAA)
https://www.youtube.com/watch?v=nOJDDHz85Mc (tutorial 04 - 
relatório parcial e final no SIGAA)

• Colaboração na divulgação do VI Simpósio de Extensão, 
integrado a VII RECONCITEC 2021, e do Fórum 20 de 
Novembro;

• Produção de campanha de divulgação dos editais para 
seleção de bolsistas de extensão, com o total de 15 
campanhas;

• Produção de campanha para divulgar o Ciclo de Formação 
em Curricularização da Extensão da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia, promovido no período 
de 30 de junho a 08 de setembro, em parceria entre 

PROEXT e PROGRAD;
• Construção de projeto, em parceria com a CCU e o 

MEASB, para dinamização do Measb enquanto espaço 
cultural;

• Construção de projeto e identidade visual de podcast 
para divulgação da política institucional da extensão;

• Divulgação das ações do Programa Universidade para 
Todos, como apoio à Coordenação do programa da 
UFRB;

• Elaboração de materiais gráficos (Anexo 2).

Coordenação: Sandrine Souza, Assistente em Administração.

3.2. 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. Esta coordenadoria incentiva e 
desenvolve projetos, programas e ações da PROEXT relacionadas 
à formação da comunidade acadêmica e dos demais segmentos 
da sociedade. 

Em 2021, a continuidade das restrições impostas pela pandemia 
do novo coronavírus exigiu a manutenção da rotina de trabalho e 
das atividades de programas e projetos da Coordenadoria de forma 
remota. Foram realizadas reuniões quinzenais de monitoramento, 
via Google Meet, para acompanhamento das ações realizadas 
e intercâmbio de informações com todos os membros da CCU. 
Ademais, também foram realizadas reuniões periódicas com os 

https://www.secult.ce.gov.br/2021/12/17/pesquisa-inedita-mapeia-efeitos-e-desafios-da-lei-aldir-blan
https://www.secult.ce.gov.br/2021/12/17/pesquisa-inedita-mapeia-efeitos-e-desafios-da-lei-aldir-blan
https://ufrb.edu.br/proext/registro-atividades#portal-siteactions
https://www.youtube.com/watch?v=9KYvfEHtU0U&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=SRPjvzsfAa8
https://www.youtube.com/watch?v=CPcOAWnL6v4 
https://www.youtube.com/watch?v=nOJDDHz85Mc
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núcleos NUEDAC, NUCULTER, NUMEM, Programa Canto Coral 
e com o Comitê Editorial da Revista Extensão. 

Adicionalmente, ao longo do ano, foram realizadas reuniões 
constantes com os participantes das Comissões de Elaboração 
do Plano Museológico do MEASB e de Elaboração da minuta 
de Resolução das Associações Atléticas Acadêmicas e com a 
equipe da Coordenadoria de Extensão Universitária e o Gabinete 
da PROEXT, principalmente no processo de elaboração e 
implementação do edital de Arte e Cultura.

Além da gestão dos programas e projetos de responsabilidade 
da CCU, a coordenadoria também esteve envolvida em diversas 
iniciativas de mobilização dos agentes culturais para difusão dos 
projetos desenvolvidos no contexto da Lei Federal no. 14.017, 
conhecida como Lei Aldir Blanc, e de sensibilização e mobilização 
dos poderes públicos e da sociedade civil para a implementação 
de outras medidas de mitigação dos efeitos da crise do novo 
coronavírus no campo das artes, da cultura e da economia criativa.
Ações realizadas sob a responsabilidade direta da Coordenadoria, 
com participação de membros das equipes dos núcleos: 

Edital de Arte e Cultura no 12/2021 – Apoio à Adaptação 
dos Programas e Projetos de Extensão de Arte e Cultura ao 
Ambiente Virtual

• Elaboração e participação na Comissão de Seleção 
do Edital de Arte e Cultura no 12/2021, conjuntamente 
com a Coordenação de Extensão Universitária (CEU) 
e o Gabinete da PROEXT. O edital teve como objeto 
a concessão de bolsas de extensãouniversitária para 
discentes de graduação da UFRB para participação em 
programas e projetos de extensão com planos de trabalho 
dedicados a atividades de adaptação ao ambiente digital 

dos processos de criação, produção e difusão da arte e da 
cultura produzida pela comunidade acadêmica da UFRB, 
que possam ser realizados virtualmente, em decorrência 
da pandemia. Quando o edital foi publicado, estava 
previsto a concessão de 21 (vinte e uma) bolsas, no valor 
de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, por um período de seis 
meses, para os(as) discentes de graduação. Todavia, 
em decorrência de nova redistribuiçãoorçamentária, 
resultando em maior disponibilidade financeira, a 
PROEXT decidiu pela ampliação do número de bolsas 
para 40, amparada no item 5.12 do edital, em que 
os/as discentes classificados/as e que não foram 
contemplados/as com bolsa constituíram um cadastro 
reserva relacionado aos projetos e programas. Tendo por 
base tal cadastro, foram implementadas 39 bolsas em 21 
submissões aprovadas (19 projetos e 02 programas de 
extensão) nos sete centros de ensino da UFRB.

Minuta de Resolução para as Atléticas Acadêmicas
• Presidência da Comissão instituída pela Portaria n. 

704, de 13 de julho de 2021, emitida pela Reitoria, 
mediante a solicitação da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEXT), com objetivo de elaborar uma minuta de 
Resolução que dispõe sobre as normas que disciplinam 
as AtléticasAcadêmicas no âmbito da UFRB. As reuniões 
ocorreram entre os meses de agosto e novembro de 
2021. A Comissão trabalhou de forma colaborativa, a 
partir de um documento compartilhado em ambiente 
virtual e tendo como base o modelo de Resoluções de 
outras Universidades. A minuta foi encaminhada para o 
gabinete da PROEXT em dezembro de 2021 para ser 
encaminhada para apreciação na Câmara de Extensão 
do CONAC, mas ainda em ajustes por parte da comissão, 
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conforme a formatação de Resolução.

II Festival Insubmissões Culturais: A Arte de Rexistir na VII 
edição da RECONCITEC

• Participação na Comissão de Cultura da Reunião Anual 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo 
da Bahia (RECONCITEC 2021), na qual promoveu a 
segunda edição do Festival Insubmissões Culturais: 
A Arte de reXistir, sob coordenação da CCU, através 
da coordenadoria e do NUCULTER.Foi lançada uma 
chamada pública que convocou a comunidade acadêmica 
da UFRB a partilhar suas produções e intervenções 
de arte e cultura comprometidas com as reflexões 
sobre as diversas formas de existências, resistências e 
subjetividades. Acolheu também produções culturais que 
dialogam com as manifestações populares, em especial 
de matriz africana e indígena. 

• Uma comissão de curadoria formada por docentes e 
técnicos do CECULT e do CAHL, além dos membros 
da equipe Proext, selecionou 38 obras visuais, sonoras 
e audiovisuais, de cinco centros de ensino da UFRB 
(CECULT, CAHL, CCS, CFP e CCAAB). As obras 
selecionadas foram exibidas em um site específico 
na estrutura da RECONCITEC organizadas em cinco 
mostras: 1) Destaques curadoria; 2) Das insubmissões 
quando os corpos (se) desordenam; 3) A poética dos 
caminhos: derivas, territórios, identidades, cultura; 4) 
O estranhamento em estar no mundo; 5) O ritmo dos 
gritos: palavra, música, protesto. Além das mostras 
virtuais, a CCU organizou ações que aconteceram na 
programação geral da VII RECONCITEC: a apresentação 
cultural “Show Torquatália”, de Lia Lordelo, na cerimônia 
de abertura; a mesa “Recôncavo Periférico e Global: 

musicalidades, ativismos e negritudes”, e a apresentação 
cultural “Gig Situacionista”, do grupo dos estudantes do 
curso de Licenciatura em Música Popular, na cerimônia 
de encerramento.

Coordenação do processo de elaboração e captação de 
recursos para o projeto “Música e Educação - Programa de 
Promoção da Música do Recôncavo da Bahia”

• A possibilidade de financiamento de projeto foi coordenada 
pelo Gabinete da PROEXT na relação institucional com a 
FUNARTE. Em seguida, houve a elaboração do projeto 
sob coordenação da PROEXT, através da CCU e a Direção 
do CECULT, o que possibilitou a aprovação do projeto e 
o repasse de recursos via TED pela FUNARTE. Houve 
apoio do NUGERE e do Gabinete para preenchimento 
de documentação para tramitação na Procuradoria 
Jurídica da UFRB na relação com a FAPEX. O projeto 
será desenvolvido em três eixos: Projeto de Formação 
em Música para a Comunidade Escolar; Projeto de 
Qualificação Profissional em Economia e Política da 
Música; Projeto de Difusão e Intercâmbio da Música do 
Recôncavo Baiano.

15º Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social no 
Recôncavo
• Participação representando a PROEXT da Comissão 

Organizadora do evento, promovido pela Pró-Reitoria de 
Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE). 
Além da participação nas reuniões de planejamento geral do 
evento, a CCU ficou responsável por organizar a chamada 
para lançamento de livros, que resultou na realização de três 
mesas e o lançamento de nove livros, tendo inclusive mediado 
uma das mesas. 
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Participação em eventos
• Palestrante na mesa “A força da mulher na capoeira e 

na sociedade”, no evento “Roda Viva – Mulher de Fibra 
2021”, promovido pela Associação Cultural Bahia Ginga 
no dia 25 de janeiro;

• Palestrante na II Semana de Cultura e Comunicação 
virtual da Faculdade de Comunicação da UFBA, realizado 
entre os dias 22 e 26 de fevereiro;

• Participação da Comissão Organizadora do evento 
Diálogos sobre Gestão Cultural, promovido pelo Cecult/
UFRB, de 01 a 03 de março de 2021.

• Mediadora na mesa “Artista-Gestor”, do projeto “Um 
artista da Província”, livro de Márcio Meirelles, no Teatro 
Vila Velha no dia 10 de março;

• Palestrante na mesa “Economia Criativa e da Cultura: 
Diálogos Possíveis para Salvaguarda de Patrimônios 
Imateriais”, no evento “Economia Criativa e Patrimônios 
Imateriais Associados ao Bembé do Mercado”, promovido 
pela Associação Bembé do Mercado e pelo Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) no dia 14 
de abril;

• Palestrante na mesa “Cultura, Dança Afro e Políticas 
Públicas” no evento “Novembro Corpo Negro 365 dias”, 
organizado por movimentos sociais da área de dança, no 
dia 26 de abril;

• Mediadora no Painel Virtual “Indicações Geográficas 
e Cultura: Desafios e Convergências” realizado pelo 
Observatório da Economia Criativa em parceria com a 
Revelia Produções e a PROEXT/UFRB como parte das 
atividades do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, no 
dia 26 de abril;

• Palestrante no seminário “Impactos da Covid-19 na 

economia criativa da Baixada Fluminense”, promovido 
pelo Observatório Baixada Cultural, da UFRRJ, Rio de 
Janeiro, no dia 03 de maio;

• Debatedora na Audiência Pública da Comissão de 
Cultura da Câmara dos Deputados, realizada no dia 04 de 
maio de 2021, em ambiente virtual, com o tema “Frente 
Parlamentar em Defesa do Cinema e do Audiovisual 
Brasileiros”;

• Debatedora na Audiência Pública da Frente Parlamentar 
Mista da Economia Criativa (Congresso Nacional - e 
Câmara dos Deputados e Senado Federal), realizada no 
dia 07 de maio;

• Debatedora na Audiência Pública da Comissão de Cultura 
da Câmara dos Deputados, realizada no dia 17 de maio, 
com o tema “Observatórios de cultura na consolidação 
das políticas públicas”;

• Palestrante no evento “Circuito Cultural do Instituto 
Federal do Tocantins”, realizado no dia 26 de maio;

• Participante no II Encontro Nacional de Educação 
Museal, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus 
entre os dias 09 e 11 de junho;

• Palestrante no II Encontro Nacional de Educadoras 
e Educadores dos Museus IBRAM, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Museus, realizado entre os dias 09 
e 11 de junho;

• Participação como debatedora no Encontro Lei Paulo 
Gustavo – Comitê Bahia – Discussão da PLP 73/2021 Lei 
Paulo Gustavo de Aporte Financeiro à Cultura, realizado 
no dia 10 de junho;

• Debatedora na Audiência Pública da Câmara Municipal 
de Salvador, com o tema “A Retomada Cultural: Desafios 
para 2021”, realizada em 15 de julho;

• Palestrante na mesa “A retomada cultural e seus desafios” 
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do evento Círculo de Conversas – Música em Debate, 
promovido pelo Sindicato dos Músicos Profissionais do 
Estado da Bahia no dia 21 de julho;

• Debatedora na mesa “Impactos da Covid-19 na cultura: 
Lei Aldir Blanc”, no XVII Enecult – Encontro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura, organizada pelo Centro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT/UFBA), no 
dia 30 de julho;

• Palestrante na mesa “Políticas Culturais nas 
Universidades Públicas: UFRB e UNIFESP”, promovida 
pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) no 
dia 19 de agosto;

• Debatedora na Audiência Pública da Câmara Municipal 
de Salvador, com o tema “Plano Municipal de Cultura de 
Salvador”, realizada em 20 de agosto;

• Palestrante da mesa “Impactos da Institucionalização da 
Cultura nas IES/IFS”, que integrou a programação do 
Festival Virtual de Arte e Cultura do IFBA, realizado entre 
os dias 18 a 20 de agosto;

• Participante no V Fórum de Gestão Cultural das 
Instituições de Ensino Superior, relizado de 28 a 30 de 
setembro;

• Palestrante no evento “Cultura como Instrumento de 
Transformação Social” do Projeto Ressignificando as 
Tradições de Nova Canaã, promovido pela Câmara de 
Vereadores de Nova Canaã no dia 22 de outubro;

• Apresentação e mediação no lançamento do livro, 
documentário e portal da Salvaguarda da Capoeira 
da Bahia, realizado no dia 24 de novembro, de forma 
presencial, no Teatro Gregório de Mattos, em Salvador.

• Mediação da mesa “Culturas e Universidades” durante 
o III ENICECULT – Encontro Internacional de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias do Recôncavo, promovido 

pelo CECULT/UFRB, no período de 06 a 10 de dezembro;
• Palestrante na mesa “Capoeira, Políticas Culturais e 

Salvaguarda” no Congresso UFBA 75 anos, realizado no 
dia 06 de dezembro;

• Membro do Júri da Competitiva Baiana no XVII Panorama 
Internacional Coisa de Cinema, realizado de 01 a 08 de 
dezembro;

• Palestra com o tema “Cultura, Estado e Políticas Culturais 
– A Salvaguarda da Capoeira” em evento organizado 
pelo componente Fundamentos Filosóficos e Práticos 
da Capoeira e do Samba, do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, da Universidade da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB São Francisco do 
Conde), no dia 21 de dezembro.

Outras Ações
• Entrevista para o programa Multicultura da Rádio 

Educadora sobre a Lei Aldir Blanc; 
• Entrevista para o programa Soterópolis, da TVE Bahia, 

sobre avanços e retrocessos das políticas culturais no. 
Brasil e na Bahia de 2003-2020; e

• Entrevista para a Revista Muito, do Jornal A Tarde sobre 
o mercado audiovisual baiano.

Coordenação: Daniele Pereira Canedo, Professora Adjunta I.

3.2.1. Núcleo de Educação e Ações Comunitárias - 
NUEDAC

O Núcleo de Educação e Ações Comunitárias é responsável pelas 
ações educacionais continuadas na área extensionista. Tem como 



53

escopo precípuo a capacitação dos sujeitos envolvidos com a 
extensão, ou seja, comunidade acadêmica e a externa. Ante isso, 
o processo de integralização da extensão é um compromisso 
assumido pelo Núcleo. São iniciativas coordenadas pela estrutura 
organizacional: Programa Universidade Aberta à Maturidade 
(PROMAT); Revista Extensão; Implantação da curricularização 
da extensão na UFRB; Finalização do Projeto Juventude Sem 
Fronteiras em parceria com a Prefeitura de Cruz das Almas; 
Condução Pedagógica do Programa Universidade Para Todos, 
em parceria com a SEC. As ações desenvolvidas foram:

Revista Extensão
• É um periódico semestral que, desde 2011, publica 

relatos de experiências e artigos científicos desenvolvidos 
em atividades de extensão universitária. Objetiva 
fortalecer a extensão em todo o país, como um processo 
formativo, pedagógico e cidadão. Além de compartilhar 
o conhecimento entre as comunidades acadêmicas e 
demais grupos sociais envolvidos. Aceita trabalhos de 
nove áreas temáticas:  comunicação; cultura e artes; 
direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; 
saúde; tecnologia e produção; trabalho e; gênero e 
sexualidade. A revista foi avaliada com o Qualis B4 
no período 2017-2018 e com isso, o planejamento da 
revista atualmente está sendo baseado na busca pelo 
aprimoramento do periódico, observando os critérios de 
avaliação da CAPES afim de melhorar a qualificação. 
O periódico conta com o funcionamento do Comitê 
Executivo - composto pelos membros do NUEDAC, pelo 
NUCOM e pela coordenação da CCU. Abaixo seguem as 
atividades realizadas ao longo de 2021, em atendimento 
a meta que consta no SIGPP: Criar política de divulgação 
e difusão da extensão universitária;

• Publicação periódica, em que a meta é garantir e manter 
a semestralidade da publicação. A 19ª edição foi dividida 
em dois volumes, devido a quantidade de trabalhos 
recebidos e habilitados para publicação. 

• Publicação da 19ª edição volume 1 (janeiro/2021) com 
o Dossiê Temático sobre a extensão Universitária e a 
pandemia da Covid 19. Link:https://www3.ufrb.edu.br/
seer/index.php/revistaextensao/issue/view/110

• Publicação da 19ª edição volume 2 (março/2021). 
L ink:h t tps: / /www3.uf rb .edu.br /seer / index.php/
revistaextensao/issue/view/111; 

• Publicação da 20ª edição (julho/2021), essa foi 
uma edição especial comemorativa dos 10 anos do 
periódico. Link: https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/
revistaextensao/issue/view/113;

Abertura de chamada para submissão de trabalhos. A ação visa 
manter a semestralidade da publicação: 

• Chamada para 20ª edição (janeiro e fevereiro/2021) - Link 
da notícia: https://www.ufrb.edu.br/proext/noticias/1726-
submissoes-de-trabalho-para-a-20-revista-extensao-
sao-prorrogadas-ate-o-dia-07-de-fevereiro-de-2021;

• Chamada para 21ª edição (junho e junho/2021) Link 
da notícia: https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/
revistaextensao/announcement/view/49.

• Regularidade na abertura da chamada para novos 
trabalhos, com estratégias de divulgação tanto pelas 
redes sociais da UFRB quanto no portal institucional e 
site da PROEXT - O investimento em meios de divulgação 
da chamada para submissão de novos trabalhos é 
importante para atingir Instituições de Ensino Superior 
de outras regiões e estados, diversificando o público e 

https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/issue/view/110 
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/issue/view/110 
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/issue/view/111
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/issue/view/111
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/issue/view/113 
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/issue/view/113 
https://www.ufrb.edu.br/proext/noticias/1726-submissoes-de-trabalho-para-a-20-revista-extensao-sao-p
https://www.ufrb.edu.br/proext/noticias/1726-submissoes-de-trabalho-para-a-20-revista-extensao-sao-p
https://www.ufrb.edu.br/proext/noticias/1726-submissoes-de-trabalho-para-a-20-revista-extensao-sao-p
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/announcement/view/49
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/announcement/view/49
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com reconhecimento no país;
• Criação e manutenção da identidade visual da Revista 

Extensão para fixar um padrão gráfico para o periódico 
revista, com aprimoramento do projeto gráfico desde 
a 19ª edição, com a colaboração da ASCOM. Houve 
aquisição do Pacote Adobe utilizado na diagramação 
da revista e confecção da capa, além da conversão de 
arquivos em PDFs;

• Migração do site da revista para a plataforma SEER/
OJS, em junho, com a primeira chamada aberta para a 
21ª edição, além da publicação da edição completa da 
20ª edição. Essa mudança é um marco importante, que 
atende aos critérios de qualificação da CAPES, em que 
os próximos trabalhos sejam cadastrados em bases de 
indexação de periódicos. 

Site:https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/
index;

• Formação e funcionamento do comitê editorial por áreas 
temáticas - foi iniciado diálogos, pesquisas e consultas 
sobre a constituição desse comitê. No momento esse 
item ainda está sendo analisado pelo comitê executivo 
da revista, sobre a viabilidade e se há necessidade de se 
criar esse comitê editorial em específico;

• Parceria com Associação Nacional de Ensino e Pesquisa 
do Campo de Públicas (ANEPCP) em junho/2021 - A 
Revista Extensão recebeu o convite de parceria para 
publicação de artigos aprovados e apresentados no IV 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de 
Públicas (ENEPCP).  Os trabalhos foram destinados 
para publicação na 21ª edição em janeiro de 2022, no 
formato dossiê com o tema do evento;

• Chamada para colaboradores na revisão de texto, em 
outubro. Foi realizada uma seleção de revisores, os 

quais já atuaram, em novembro, na revisão dos trabalhos 
da 21ª edição. Link da notícia: https://www3.ufrb.edu.br/
seer/index.php/revistaextensao/revisores;  e

• Diagramação e organização da publicação da 21ª edição 
em janeiro 2022, cumprindo o calendário semestral 
(dezembro/2021 – janeiro/2022).

Curricularização da extensão
• Esta é uma ação coordenada pelo Gabinete da PROEXT, 

contudo o NUEDAC atua no apoio, especialmente nas 
ações pedagógicas.

• Colaboração na finalização do Guia da Curricularização 
da Extensão na UFRB - um instrumento de esclarecimento 
junto à comunidade da UFRB sobre o processo de 
implementação da curricularização da extensão; 

• Participação em reuniões com a PROGRAD e os Centros 
de Ensino, para tratar sobre os fluxos de implementação 
da curricularização;

• Participação em reuniões com a PROGRAD, SURRAC 
e COTEC para o planejamento da customização do 
sistema para implementação da curricularização da 
extensão; 

• Colaboração no Ciclo de Formação sobre curricularização 
da extensão ocorrido no período de 30 de junho a 08 
setembro; e

• Colaboração nos momentos formativos durante o VI 
Simpósio de Extensão, que neste ano de 2021 teve como 
temática central a curricularização da extensão, ocorrido 
no período de 30 de novembro a 03 de dezembro.

Programa Universidade Aberta à Maturidade (PROMAT)
• Sistematização dos dados dos Formulários de Inscrição 

no período de 2016 a 2020. A partir destes formulários 

https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/index
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/index
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/revisores
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revistaextensao/revisores
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é possível traçar o perfil socioeconômico e trajetória 
educacional dos discentes extensionistas participantes 
do Programa;

• Sistematização dos dados dos Formulários de Avaliação 
preenchidos pela comunidade participante ao final de 
cada semestre, com informações sobre as principais 
dificuldades encontradas e sugestões de melhorias.

• Diálogo com a PROGRAD para efetivação da matrícula 
dos discentes extensionistas do PROMAT. A partir deste 
encontro foram encaminhadas algumas possibilidades 
para efetivação dos participantes do PROMAT, a partir 
de matrícula especial da graduação. Assim que forem 
retomadas as atividades, será encaminhada esta 
demanda junto à SURRAC e Centros de Ensino.

Programa Universidade para todos 2020/2021
Trata-se de uma iniciativa voltada para fortalecer a política de 
acesso à Educação Superior, direcionada a estudantes concluintes 
e egressos do ensino médio das redes públicas municipais e 
estadual, criado pelo Governo do Estado da Bahia e coordenado 
pela Secretaria da Educação (SEC-BA). A UFRB volta a integrar 
a redes de universidades executoras, juntamente com outras 
universidades públicas baianas, a saber UNEB, UEFS, UESB, e 
UESC.

• Execução da Proposta Especial UPT Estude em Casa 
– UFRB e implementação desta ação a partir da criação 
e administração hotsite UPT UFRB – Estude em Casa 
para postagem de conteúdos e notícias do Programa na 
modalidade remota;

• Elaboração de duas propostas pedagógicas para 
implementação do formato remoto nesta edição 
2020/2021;

• Elaboração dos Editais no11/2020, no12/2020 e no12/2020 

para seleção da Equipe de trabalho na UFRB; 
• Elaboração e lançamento dos editais 03 e 04 de 2021 

para seleção da equipe de trabalho para a segunda 
etapa do UPT UFRB;

• Seleção das equipes administrativa e pedagógica do 
UPT UFRB a partir de análise de currículo e entrevistas 
on-line;

• Realização das formações iniciais geral e das equipes 
de comunicação, da equipe administrativa e equipe 
pedagógica do UPT UFRB;

• Realização das reuniões iniciais de acolhimento das 
equipes;

• Orientação e coordenação dos encontros formativos 
quinzenais por área do conhecimento;

• Organização da aula inaugural e recepção das turmas 
virtuais através do Google Sala de Aula;

• Elaboração de 05 relatórios parciais de prestação de 
contas à SEC BA e elaboração do relatório final da edição 
2020/2021;

• Execução “UPT Intensivo Pré ENEM” em janeiro;
• Execução da etapa “Extensivo pós ENEM” de maio a 

outubro;
• Execução do Segundo Intensivo Pré Enem em novembro;
• Realização de três simulados para o ENEM, em janeiro, 

junho e outubro;
• Realização da I Semana das profissões do UPT UFRB, 

de 03 a 07 de maio, com participação dos Centros de 
Ensino com apresentação dos cursos; e 

• Desenvolvimento de 02 projetos complementares: 
Projeto Play no Enem, que consistiu na criação de 
podcastem parceria com o programa de rádio Rap é o 
Som; e Técnicas e Estratégias de Leitura de Textos em 
Inglês.
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Equipe: Sérgio Luis Bragatto Boss - Chefe, Professor Adjunto 
III; Tábata Figueiredo Dourado – Pedagoga; e Míriam da Silva 
Ferreira, Assistente em Administração

3.2.2. 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 
CONAC nº 042/2012, com a missão de “atuar para a preservação 
da memória do ensino superior agrícola e das ciências e 
tecnologias agrárias, na Bahia e no Brasil, em concordância com a 
vocação potencial do seu acervo, sendo de sua responsabilidade 
documentar, conservar e expor esse patrimônio”. Desenvolvem-
se ações de caráter interdisciplinar visando contribuir para a 
prática museológica dos discentes do Curso de Museologia e 
áreas afins, bem como criar uma relação de aproximação entre 
a comunidade interna e externa da UFRB de forma a ampliar o 
diálogo entre os mesmos e o Memorial. As ações realizadas:

• Requalificação Expográfica do Site do MEASB – 
Conjunto de atividades realizadas ao longo do ano com 
o objetivo de tornar a página mais dinâmica e inserir 
novas informações expográficas para os meios virtuais. 
As ações foram realizadas através de um GT envolvendo 
também a coordenação da CCU e Reuniões foram 
efetuadas com a Coordenação da CCU e o NUCOM;

• Realização de reuniões ao longo do ano do Grupos 
de Trabalho para elaboração de uma minuta do Plano 
Museológico e da Carta de Serviço ao Cidadão do 
MEASB. Os documentos foram elaborados e entregues 
para o Gabinete da PROEXT, em setembro;

• Reunião Ordinária do Conselho Superior do MEASB 
para discussão e encaminhamento das minutas do 
Plano Museológico e da Carta de Serviço ao Cidadão do 
MEASB;

• Realização de Estágio Curricular na Área de Comunicação 
Museológica, do curso de graduação em Museologia de 
discentes do curso de Museologia do CAHL; e

• Vistorias ao MEASB realizadas pela equipe do NUMEM e 
pelo Gabinete da PROEXT para a solicitação de obras de 
melhorias físicas na estrutura da casa, a partir de visitas 
presenciais, em que foram realizados cadastramentos 
no SIPAC, pela Secretaria da PROEXT, para o NUMAP, 
NUMAM e o Núcleo de Gestão do Patrimônio. 

Equipe: Patrícia Verônica Pereira dos Santos – Professora 
Adjunta II – Chefe; Paulo Abdalla e Carlos José da Silva - 
servidores técnicos.

3.2.3. Núcleo de Cultura e Territórios – NUCULTER

O Núcleo Cultura e Territórios (NUCULTER) tem o papel 
institucional de fomentar atividades de extensão que envolvam 
a criação, o desenvolvimento, a difusão da produção artístico-
cultural da UFRB em diálogo com as identidades e as 
manifestações culturais presentes nos territórios de identidade 
Recôncavo da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Portal do Sertão. O 
Núcleo promove ações e programas no âmbito da Cultura, 
voltados para a contribuição e para a construção de um sentido 
de lugar, favorecendo o sentimento de pertencimento por parte da 
comunidade acadêmica aos territórios de atuação da UFRB. Os 
projetos e programas do NUCULTER buscam também ampliar, 
diversificar e fortalecer a participação dos sujeitos locais nos 
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processos de tomada de decisão relacionados com as questões 
da cultura e do desenvolvimento territorial, favorecendo o 
empoderamento dos atores locais na sua diversidade. As ações 
realizadas:

Projeto Emergência Cultural
Articulação com os gestores municipais de Cultura do Recôncavo, 
com acompanhamento do processo de construção do Consórcio 
de Gestores de Cultura do Recôncavo: participação no “Encontro 
de secretários do Recôncavo e cidades convidadas” realizado no 
dia 02 de setembro, no Centro Cultural de Santo Antônio de Jesus, 
com a presença de Secretários, Coordenadores e equipe técnica 
das Secretarias e Coordenadorias de Cultura do Recôncavo. 
Também estiveram presentes Prefeitos e representantes da 
Câmara Legislativa. Houve o apoio às políticas e gestão cultural; 
continuidade da produção do e-book “Emergência Cultural 
no Recôncavo” (entrevistas, análise em equipe e escritura): 
Realização e transcrição de 32 entrevistas, entre gestores 
públicos e agentes da cultura de 18 municípios do Recôncavo da 
Bahia. Análise dos documentos e produção de texto.

Participação no FORCULT: Fórum de Cultura das Instituições 
Públicas de Ensino Superior
O Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de 
Ensino Superior – FORCULT foi criado em 2017 e trata-se de 
uma instância, de natureza propositiva e consultiva, destinada 
à articulação entre agentes culturais para promover a reflexão 
crítica, a orientação e o acompanhamento de políticas culturais e 
da gestão de cultura nas Instituições Públicas de Ensino Superior 
Brasileiras (IPES).

• Participação nas reuniões do GT3 - Políticas Culturais 
nas IPESe do GT5 -   Redes para capacitação em gestão 

cultural nas IPES;
• Participação na mesa “Políticas Culturais no Âmbito das 

IES: em Tempos de Desafios e de Novas Estratégias” do 
FORCULT Nordeste, em setembro;

• Participação no FORCULT Nacional, em setembro.

Contribuições na concepção, divulgação e gestão do Edital 
08/2021 de Arte e Cultura da PROEXT

• Resultado de 21 projetos culturais beneficiados com 
bolsas para participação dos (as) discentes.

Co-coordenação do II Festival Insubmissões Culturais: a arte 
de existir na VII RECONCITEC
A 2ª edição do Festival Insubmissões culturais: a arte de reXistir 
partilhou 38 produções e intervenções de arte e cultura, realizadas 
pela comunidade da UFRB. As obras envolveram as diversas 
linguagens artísticas e as expressões culturais identitárias e 
populares, como fotos, músicas, filmes e performances gravadas 
e foram apresentadas em quatro mostras: a) Das insubmissões: 
quando os corpos (se) desordenam; b) A poética dos caminhos: 
derivas, territórios, identidades, cultura; c) O estranhamento em 
estar no mundo; e d) O ritmo dos gritos: palavra, música, protesto. 
Os trabalhos foram produzidos por membros da comunidade 
acadêmica da UFRB com os seguintes centros de ensino: 
CECULT, CAHL, CCAAB, CCS e CFP. Acesso: https://ufrb.edu.
br/ppgci/insubmissoes-culturais-2021

Disseminação das Experiências da UFRB/PROEXT na 
articulação Cultura e Universidade

• Coordenação do GT Cultura e Universidade no XVII 
ENECULT Encontro de Estudos Multidisciplinares de 
Cultura (julho de 2021); 

• Apresentação do artigo “Cultura e Universidade: A 

https://ufrb.edu.br/ppgci/insubmissoes-culturais-2021 
https://ufrb.edu.br/ppgci/insubmissoes-culturais-2021 
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experiência de construção do Plano de Cultura da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia” no VII 
Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, em 
setembro;

• Proposição, produção e mediação da Mesa Cultura e 
Universidade no III ENICECULT, em dezembro.

• Contribuições na Concepção do Projeto Música e 
Educação - Programa de Promoção da Música do 
Recôncavo da Bahia 

• Projeto a ser realizado em parceria com a FUNARTE, 
a partir de três eixos: Projeto de Formação em Música 
para a Comunidade Escolar; Projeto de Qualificação 
Profissional em Economia e Política da Música; Projeto 
de Difusão e Intercâmbio da Música do Recôncavo 
Baiano.

Programa Canto Coral
Em função das medidas de prevenção à COVID-19, toda as 
atividades do Coral estão funcionando de forma remota via 
plataformas digitais.

• Seleção e integração de novos Coralistas, em março;
• Ensaios Semanais, via googlemeet - Segundas e quartas 

das 17h às 19h, no período de fevereiro a junho; e agosto 
a novembro;

• Aulas de violão e teoria musical para Coralistas, com 32 
participantes; 

• Gravação de áudios e vídeos, de repertório trabalhado, 
realizados pelos Coralistas nos meses de julho e 
setembro;

• Realização e participação em eventos, via plataformas 
digitais;

• Realização de duas edições do Lual do Coral, com cerca 
de 300 pessoas assistindo, via youtube, nos meses de 

abril e agosto;
• Participação na “Mostra Cultural Vll ENIES - Incubadoras 

de Economia Solidária do Nordeste”, em outubro;
• Participação no evento “Cantorias para Lua” - público 50 

pessoas via Google meet, em novembro; e
• Participação no “Natal Solidário”- Participação Coral da 

UFRB, em dezembro.

Equipe: Luciano Simões de Souza, Chefe, Professor Adjunto I; e 
José Alípio Martins, Regente.

3.3. Coordenadoria de Extensão Universitária - CEU

É responsável pela coordenação da execução das ações dos 
programas e projetos desenvolvidos pela PROEXT junto à 
comunidade acadêmica, com o papel de institucionalizar e 
fortalecer as Políticas de Extensão da UFRB em seus diferentes 
eixos. A CEU acompanha os 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) e projetos e programas aprovados em 
editais de entidades de fomento, 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.A Coordenação de 
Extensão Universitária está constituída dos Núcleos de Programas 
e Projetos (NUGEPE), Gestão de Recursos (NUGERE) e Gestão 
de Documentação (NUGEDOC). Para além das atividades sob 
responsabilidade direta de cada Núcleo. A coordenação participou 
das seguintes ações:
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Representação Institucional
Membro do Comitê Consultivo de Resíduos Sólidos da UFRB. O 
Comitê Consultivo de Resíduos Sólidos da UFRB foi constituído 
em 26 de março, com o objetivo de assessorar na gestão dos 
resíduos sólidos na UFRB, democratizando a responsabilidade 
ambiental no cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos instituído pela Portaria nº 496, de 11 de maio de 2021. 
Foram realizadas 5 reuniões do Comitê Consultivo.

Participação e Organização de Eventos na representação da 
PROEXT/UFRB

• Participação da Plenária do Colegiado do Território do 
Recôncavo na representação da PROEXT/UFRB, em 
abril;

• Organização da Semana do Meio Ambiente – Resíduos 
na UFRB: de onde vem e para onde vai? Promovida pela 
PROGEP e CIMAM, realizada de 07 a 11 de junho e 
transmitida pelo canal da TV UFRB no YouTube;

• Participação em live “Tá na hora de saber como funciona 
a extensão universitária na UFRB” promovida pelo projeto 
de extensão universitária Formação em Comunicação 
da UFRB, realizada no mês de julho e transmitida pelo 
Instagram da UFRB;

• Participação da Mesa Redonda intitulada: Coleta Seletiva 
na UFRB - articulação com associações e cooperativas 
de catadores de matérias recicláveis, na Semana do 
Meio Ambiente – Resíduos na UFRB: de onde vem e 
para onde vai? Promovida pela PROGEP e CIMAM, 
realizada em 08 de junho e transmitida pelo canal da TV 
UFRB no YouTube;

• Participação na representação da PROEXT em Reunião 
do pleno do Colégio de Pró-Reitores de Extensão das 

IFES– COEX, órgão assessor da ANDIFES realizada em 
23 de junho;

• Organização e coordenação do Ciclo de Formação em 
Curricularização da Extensão na UFRB, promovido 
pela PROEXT e PROGRAD, cujo objetivo foi ampliar 
o diálogo acerca da curricularização da extensão nos 
cursos de graduação da Universidade, em conformidade 
o Plano Nacional de Educação- PNE (2014-2024, com 
mesas realizadas no período de 30 de junho a 08 de 
setembro, e como mediada da Mesa Redonda intitulada: 
O que é curricularização da extensão? Tendo como 
palestrante a profa. Olgamir Amância Ferreira, Pró-
Reitora de Extensão da Universidade de Brasília e 
Presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras 
(FORPROEX), realizada no primeiro encontro do Ciclo 
de Formação em Curricularização da Extensão da UFRB, 
em 30 de junho;

• Participação na representação da PROEXT no evento 
de acolhimento aos novos ingressantes do CETENS - 
Reencôncavo, no semestre 2020.2, em julho;

• Participação na representação da PROEXT do Seminário 
Nacional de Inserção Curricular da Extensão promovido 
pelo FORPROEX, em setembro;

• Participação na organização do VI Simpósio de Extensão 
e III Simpósio de Graduação da UFRB realizados na VII 
RECONCITEC, com o tema central a Curricularização 
da Extensão, contou com quatro mesas redondas 
abordando as práticas pedagógicas e a extensão no 
currículo bem como os relatos de experiências dos 
cursos de graduação da UFRB a partir da inserção da 
extensão nos seus currículos;

• Participação como mediadora da Mesa de Conferência 
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de Abertura do VI Simpósio de Extensão e III Simpósio 
de Graduação da UFRB na VII RECONCITEC, intitulada: 
Práticas Pedagógicas: a Extensão no Currículo, que teve 
como conferencista a profa. Dra. Maria do Socorro de 
Lima Oliveira, da UFRPE e Coordenadora da COGRAD/
ANDIFES, realizada em 01 de dezembro, transmitida 
pelo canal da TV UFRB no YouTube; e

• Participação na Mesa Redonda intitulada: A UFRB por 
inteira para você na VI Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca da UFRB, em 28 de outubro, transmitida pelo 
canal da TV UFRB no YouTube;

• Participação no V Diálogos Quilombolas da Comunidade 
Vila Guaxinim e IV Diálogos de Povos e Comunidades 
Tradicionais do Município de Cruz das Almas, na 
representação da PROEXT, em 25 de novembro; 

• Participação na representação da PROEXT na Mesa de 
Abertura do III Simpósio Internacional de Tecnologias 
e Educação Digital – III SITED, promovido pela 
Superintendência de Educação Aberta a Distancia da 
UFRB (SEAD) em 24 de novembro, transmitida pelo 
canal da TV UFRB no YouTube;

• Participação na representação da PROEXT na Mesa 
Redonda intitulada: Protagonismo estudantil na extensão 
a partir das experiências da UFSB e UFRB realizada no III 
Congresso de Extensão da UFSB, em 06 de dezembro.

Apoio e fomento a Projetos de Extensão
• Participação nas atividades da Comissão Interna 

do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
Universitária – PIBEX nos meses de abril e maio, Edital 
no. 01/2021: reuniões para homologação das inscrições 
das propostas, apreciação das propostas apresentadas, 
definição de divulgação do resultado provisório, 

apreciação dos recursos, e homologação do resultado 
final;

• Participação nas atividades de apoio e fomento ao 
Edital de Extensão nº 01 SESO 2021/2022 – Edital 
para seleção de bolsistas de extensão do Curso de 
Graduação em Serviço Social vinculado ao Centro de 
Artes, Humanidades e Letras da UFRB, realizada a partir 
de recursos de Emenda Parlamentar de Luiza Erundina: 
reuniões realizadas com a participação dos núcleos 
da PROEXT (NUGERE e NUGEPE), coordenação de 
extensão e membros do Colegiado do Curso de Serviço 
Social, para orientações a respeito da elaboração, 
lançamento e publicação dos resultados do edital; reunião 
para orientar a comissão responsável pela condução 
do processo seletivo dos bolsistas, sobre a abertura de 
processo visando o empenho para pagamento das bolsas 
dos discentes selecionados; e reunião com docentes 
coordenadores dos projetos/programas vinculados ao 
edital e os bolsistas selecionados, com o objetivo de 
apresentar as características da modalidade da bolsa de 
extensão, dirimir dúvidas e orientar sobre a elaboração e 
prazos para envio dos relatórios a PROEXT. As reuniões 
ocorreram no período de julho a setembro;

• Participação junto com o Gabinete nas atividades 
de apoio e fomento referente ao Projeto Agentes 
Populares de Saúde: reunião para apresentação do 
projeto à comunidade acadêmica da UFRB; participação 
na elaboração do edital para seleção dos bolsistas; 
participação nas reuniões da equipe executora do projeto; 
participação no processo de seleção, acolhimento 
dos bolsistas, nos eventos de formação, e orientação 
e acompanhamento das ações desenvolvidas pelos 
bolsistas selecionados;
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• Participação nas atividades de apoio e fomento ao Edital 
no 08/2021 de Arte e Cultura - Apoio à Adaptação dos 
Programas e Projetos de Extensão de Arte e Cultura 
da UFRB ao Ambiente Virtual lançado pela PROEXT: 
reunião para elaboração do edital para seleção dos 
projetos/programas e do edital para seleção dos bolsistas; 
reunião para apresentação do edital aos docentes da 
UFRB na perspectiva de dirimir dúvidas e orientar para 
a elaboração das propostas; apreciação das propostas 
apresentadas; reunião para apreciação dos recursos, e 
homologação do resultado final;

• Participação junto com o gabinete, a coordenação da CCU/
PROEXT, e a direção do CECULT, de reunião para discutir 
a respeito da elaboração, coordenação e execução do 
Programa de Extensão: Música e Educação - Programa 
de Promoção da Música do Recôncavo da Bahia, por 
meio de um Termo de Execução Descentralizada entre a 
FUNARTE e a UFRB;

• Participação no mês de agosto na representação da 
PROEXT, em reunião promovida pela Secretária de 
Educação do Estado da Bahia, com o objetivo de discutir 
sobre a vinculação de projetos de extensão com a 
educação básica;

• Participação em reunião realizada no mês de setembro, 
com a presença dos núcleos da Coordenação de Extensão 
Universitária da PROEXT (NUGERE e NUGEPE) e com 
a coordenação do projeto de extensão Polo Aroeirinha, 
com objetivo de orientar a coordenação do projeto sobre 
a elaboração de editais para seleção de bolsistas para 
atuarem junto as ações do projeto;

• Participação junto com o Gabinete em reunião para 
apresentação a comunidade acadêmica da UFRB do 
Projeto “Reinventário Gastronômico do Recôncavo: 

da Sociobiodiversidade à alimentação escolar” do 
Consórcio do Território do Recôncavo, aprovado em 
edital pelo Programa Fortalece Sociobio - Bioeconomia 
Brasil/Sociobiodiversidade do MAPA, em parceria com a 
SDR, em outubro; 

• Participação junto com o Gabinete em reunião presencial 
com a Direção do CCAAB, promovida pela PROEXT 
para discussão de ações de extensão em parceria com 
a SDR e MAPA, bem como para a definição do Espaço 
destinado ao Memorial do Ensino Agrícola Superior 
da Bahia – MEASB na nova sede dos cursos de Pós-
graduação vinculados ao CCAAB, em novembro; e

• Participação em reunião presencial com as 
Representações das Comunidades Quilombolas - Vila 
Guaxinim e Baixa da Linha, para discussão de ações 
extensão em parceria com projetos e programas de 
extensão vinculados a PROEXT, como a Incubadora 
de Empreendimentos Solidários da UFRB, e o Projeto 
de Agentes Populares de Saúde, e em parceria com 
mandato do Vereador do município de Cruz das Almas, 
Pablo Rezende, em novembro.

Reunião de articulação com instâncias internas da UFRB
Participação na representação da PROEXT em reunião com a 
vice-reitoria, para tratar de questões relacionadas ao ENADE, 
Censo e Avaliação dos Cursos de Graduação da UFRB, em 
março;
Participação em reuniões do Comitê de Governança Digital (CGD) 
nos meses de julho e dezembro na representação da PROEXT 
para apreciação e discussão do Plano de Desenvolvimento de 
Tecnologia da Informação (PDTI), os Critérios de prioridades de 
projetos, e a política de acesso ao banco de dados; além dos 
dados referentes a Consolidação dos resultados da COTEC em 
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2021; e a Minuta da Política de backup;
Participação junto com o Gabinete e demais Pró-Reitorias de 
reunião organizada pela Auditoria Interna da UFRB no mês 
de julho, para apreciação e discussão do relatório Preliminar 
Auditoria nº 02/2021; e Participação em reunião, em agosto, com 
o Núcleo de Gestão de Documentação/CEU/PROEXT a ASCOM 
e a COTEC, para discutir e avaliar a ampliação de divulgação de 
eventos e cursos na página pública do SIGAA. 

Módulo de Extensão
• Participação junto com o NUGEDOC/CEU/PROEXT de 

reunião realizada em março com o objetivo de apresentar 
o Módulo de Extensão a comunidade acadêmica do 
CCS, como registrar ações de extensão no SIGAA, além 
de outras funcionalidades;

• Participação junto como os núcleos da CEU (NUGEDOC, 
NUGEPE e NUGERE) em reunião no mês de abril com 
os gestores de extensão para discussão de questões 
relacionadas aos problemas elencados pelos gestores 
referentes a operacionalização do Módulo de Extensão 
e outras demandas;

• Participação de reunião realizada em maio com o 
NUGEDOC/CEU/PROEXT e NUCOM/PROEXT para 
discutir a elaboração e implementação dos tutoriais 
visando o uso das funcionalidades do Módulo de 
Extensão;

• Participação junto como NUGEDOC/CEU/PROEXT 
de reuniões realizadas nos meses de junho, agosto, 
setembro e outubro com a Coordenadoria de Tecnologia 
da Informação (COTEC), para o acompanhamento dos 
chamados abertos “Helpdesk” visando a correção de erros 
e discussão sobre a customização de funcionalidades no 
Módulo de Extensão do SIGAA; e

• Contribuição na correção dos guias e elaboração 
dos tutoriais disponíveis na página da PROEXT, em 
articulação com os Núcleos de Comunicação e de 
Registro e Documentação da PROEXT, para os usuários 
do Módulo de Extensão, com o objetivo de orientar a 
comunidade acadêmica da UFRB sobre: submissão de 
propostas, gerenciamento de inscrições em eventos e 
cursos, envio de relatórios parcial e final e certificação 
das ações, e orientações para gestores de extensão.

Curricularização da Extensão
• Participação em reuniões com a PROGRAD e SURRAC 

para a construção do Guia da Curricularização da 
Extensão;

• Participação em reuniões com PROGRAD, SURRAC E 
COTEC para tratar da implementação da Curricularização 
da Extensão no SIGAA; 

• Participação em reunião para tratar da inserção da 
extensão no currículo - Curricularização da Extensão, 
como o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Agronomia e Docentes vinculados, com a presença da 
equipe da PROEXT e PROGRAD, em maio;

• Participação em reunião para tratar da Curricularização 
da Extensão, diretrizes e caminhos operacionais, como 
o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina 
Veterinária e Docentes vinculados ao curso, com a 
presença da equipe da PROEXT, em maio;

• Participação em reunião com equipe interna da PROEXT 
para tratar das ações da Curricularização da Extensão, e 
ajustes no Guia da Curricularização, em maio;

• Participação em reunião para tratar da Curricularização 
da Extensão, diretrizes e caminhos operacionais, com 
os presidentes de NDEs dos cursos do CCAAB, com 
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a presença da equipe da PROEXT e vice direção do 
Centro, em maio;

• Participação em reunião para tratar da Curricularização 
da Extensão, com os presidentes dos Núcleos Docentes 
Estruturantes e Coordenadores dos Cursos de Graduação 
do CCAAB, com a presença da equipe da PROEXT e 
Vice Direção do Centro, em junho;

• Participação em reunião ordinária e extraordinária da 
Câmara de Extensão na representação da PROEXT no 
mês de julho, para apreciação, discussão e aprovação da 
Minuta de Resolução da Curricularização da Extensão, 
revisada pela comissão instituída pela Portaria nº 
494/2021 do Gabinete do Reitor;

• Participação com o Gabinete e a equipe do NUEDAC/
PROEXT em reunião do Núcleo Docente Estruturante 
do Curso de Publicidade e Propaganda para tratar da 
inserção da extensão no currículo, em julho;

• Participação com o Gabinete em reunião do grupo de 
trabalho vinculado ao NDE do Curso de Agronomia para 
discutir sobre a Curricularização da Extensão: extensão 
no curso de Agronomia, avanços e perspectivas, com a 
participação de professores de outros cursos do CCAAB, 
em outubro;

• Participação em reunião do FORPROEX na representação 
da PROEXT com o objetivo de iniciar o diálogo com a 
União Nacional dos Estudantes (UNE) e o FORPROEX 
sobre a Curricularização da Extensão, em outubro;

• Participação juntamente com o Gabinete em reunião no 
mês de novembro como o Núcleo Docente Estruturante 
do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais 
para tratar da inserção da extensão no currículo;

• Participação em reunião no mês de dezembro com a 
PROGRAD, SURRAC e COTEC e equipe da PROEXT, 

para tratar da Curricularização da Extensão nos Cursos 
de Graduação da UFRB, o Guia da Curricularização;

• Contribuição na elaboração de Minuta do Guia da 
Curricularização da Extensão, em articulação com a 
PROGRAD e a SURRAC, com o objetivo de orientação 
de implementação da política de curricularização da 
extensão na UFRB.

Outras Ações
• Participação em reuniões semanais convocadas 

pelo gabinete da Pró-Reitoria de Extensão com a 
participação das Coordenações de Extensão e de Cultura 
Universitária, para o planejamento e monitoramento das 
ações vinculadas às coordenadorias e a PROEXT;

• Participação e coordenação das reuniões semanais de 
monitoramento das ações da Coordenadoria de Extensão 
Universitária (CEU) da PROEXT;

• Participação no mês de outubro em reunião do Conselho 
Universitário (CONSUNI) na representação da PROEXT, 
em substituição da Pró-Reitora de Extensão;

• Participação nas reuniões trimestrais do Fórum dos 
Gestores de Extensão da UFRB; e

• Participação em reunião no mês de setembro com o 
Gabinete, coordenação da CCU/PROEXT e do NUCOM/
PROEXT, para o monitoramento e discussão da política 
de comunicação da PROEXT.

Portarias
• Portaria nº 494/2021 - Comissão constituída para 

atualizar a Resolução de Curricularização da Extensão 
desta Universidade instituída na Resolução 019/2019 
CONAC; 

• Portaria n° 749/2021– Comissão constituída para realizar 
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a triagem e revisão de todos os Atos Normativos da UFRB, 
conforme o disposto no Art. 9° da Portaria do Gabinete 
do Reitor/UFRB n° 629, de 18 de junho de 2021;

• Portaria nº 732/2021 -  Comissão constituída para 
realizara a atualização da Resolução nº. 038/2017 que 
dispõe sobre as normas que disciplinam as ações de 
Extensão Universitária no âmbito da UFRB; e 

• Portaria nº855/2021 do Gabinete do Reitor – Comissão 
constituída para elaborar a minuta da Política de Egressos 
da UFRB.

Coordenação: Maria da Conceição de Menezes Soglia, 
Professora Associada IV.

3.3.1. Núcleo de Programas e Projetos – NUGEPE

As ações desenvolvidas são de coordenar Programas e Editais 
Institucionais de Bolsas de Extensão Universitária, através dos 
quais tem seleção de estudantes de graduação para atuação em 
Programas e Projetos de Extensão Universitária no âmbito da 
UFRB. Em 2021, ainda com restrições decorrentes da pandemia 
da COVID-19, as ações extensionistas fomentadas e apoiadas 
foram predominantemente remotas, mas com ações presenciais, 
em conformidade com os protocolos de biossegurança.
Houve aumento em oferta de bolsas de extensão para 
estudantes de graduação, através da publicação de 11 editais, 
que foram possíveis pelo incremento de recursos de emendas 
parlamentares, entre outros. Nesse contexto, destacam-se as 
ações desenvolvidas pelo núcleo:

• Realização do processo seletivo do Programa Institucional 
de Bolsas de Extensão Universitária – PIBEX, que 
ofertou 70 bolsas aos discentes de graduação, mediante 

vinculação aos projetos e programas selecionados 
através do Edital PROEXT nº 01/2021.
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Quadro 3. Número de propostas inscritas e selecionadas/contempladas com bolsa no edital PROEXT nº 01/2021
Centro de Ensino Propostas 

Inscritas
Propostas 
Selecionadas/ 
Contempladas 
com bolsas

Centro de Artes, Humanidades e Letras – CAHL 14 07
Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustenta-
bilidade – CETENS

22 11

Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas – 
CCAAB

17 09

Centro de Ciências da Saúde – CCS 24 13
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CETEC 15 08
Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas 
– CECULT

08 04

Centro de Formação de Professores – CFP 35 18
TOTAL 135 70

Fonte: NUGEPE/PROEXT/UFRB (2021)

• Realização do processo seletivo para bolsista de extensão, mediante os editais PROEXT nº 02/2021 e 05/2021, com o objetivo 
selecionar os(as) discentes bolsistas para atuação junto aos 70 projetos e programas contemplados com bolsas no edital 
PROEXT nº 01/2021, ressaltando que o número de bolsas para cada centro de ensino, está representado no Quadro 3. Os 
dados relativos às seleções de bolsistas estão presentes no Quadro 4.

 
Quadro 4. Número de discentes inscritos e contemplados(as) com bolsa nos editais PROEXT nº 02/2021 e nº 05/2021
Centro de Ensino Edital nº 

02/2021
Edital nº 05/2021

Discentes 
Inscritos(as)

Discentes 
contemplados(as) 
bolsa

Discentes 
Inscritos(as)

Discentes 
contemplados(as) 
bolsa
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CAHL 34 06 08 01
CETENS 29 10 04 01
CCAAB 36 07 02 -
CCS 42 12 04 02
CETEC 31 09 04 01
CECULT 12 03 - -
CFP 57 16 03 01
TOTAL 241 63 25 06

Fonte: NUGEPE/PROEXT/UFRB (2021)

• Realização do processo seletivo para bolsista de extensão, mediante os editais PROEXT nº 07/2021 e nº 11/2021, selecionando, 
10 bolsistas para atuarem em ações de extensão vinculados aos núcleos da PROEXT e programa institucional:
a) 02 (duas) bolsas para o NUEDAC;
b) 02 (duas) bolsas para o NUCOM; 
c) 02 (duas) bolsas para o NUGEDOC;
d) 02 (duas) bolsas para o Projeto Emergência Cultural no Recôncavo do NUCULTER; e 
e) 02 (duas) bolsas para o Programa de Extensão de Acompanhamento e Enfrentamento à COVID-19.

O processo seletivo contou com a participação de discentes dos sete Centros de Ensino, conforme Quadro 5.

Quadro 5. Número de discentes inscritos e contemplados(as) com bolsa nos editais nº 07/2021 e 11/2021
Centro de 
Ensino

Edital nº 
07/2021

Edital nº 11/2021

Discentes 
Inscritos(as)

Discentes 
contemplados(as) 
com bolsa

Discentes 
Inscritos(as)

Discentes 
contemplados(as) 
com bolsa

CAHL 16 02 06 02
CETENS 01 - - -
CCAAB 10 01 - -
CCS 23 02 - -
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CETEC 02 01 10 01
CECULT 04 01 - -
CFP 05 - - -
TOTAL 61 07 16 03

Fonte: NUGEPE/PROEXT/UFRB (2021).

• Acompanhamento do processo seletivo dos editais de ARTE E CULTURA - Apoio à Adaptação dos Programas e Projetos de 
Extensão de Arte e Cultura da UFRB ao Ambiente Virtual. Esse processo foi dividido em duas etapas: a primeira etapa, através 
do edital nº 08/2021, teve como objeto a seleção de programas e projetos de extensão, com planos de trabalho para atividades 
de adaptação ao ambiente digital dos processos de criação, produção e difusão da arte e da cultura produzida pela comunidade 
acadêmica da UFRB, que possam ser realizados virtualmente. Inicialmente seriam selecionados nesta etapa 14 programas e 
projetos com direito a 01 (uma) bolsa. Mas ao final, 21 propostas foram selecionadas e contempladas com 01 (uma) bolsa cada. 
A segunda etapa, regida pelo edital nº 12/2021, foi a seleção dos discentes, para atuarem como bolsistas nos programas e 
projetos selecionados na etapa anterior, conforme resultados nos Quadros 6 e 7.

Quadro 6. Número de propostas inscritas e selecionadas/contempladas com bolsa no edital PROEXT nº 08/2021 de Arte e Cultura.
Centro de Ensino Propostas Inscritas Propostas Selecionadas / 

Contempladas com bol-
sas

CAHL 06 05
CETENS 05 03
CCAAB 02 01
CCS 01 01
CETEC 02 02
CECULT 06 06
CFP 04 03
TOTAL 26 21

Fonte: NUGEPE/PROEXT/UFRB (2021)
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Quadro 7. Número de discentes inscritos e contemplados(as) com bolsa no edital PROEXT nº 12/2021 de Arte e Cultura
Centro de Ensino Discentes 

Inscritos(as)
Discentes 
contemplados(as) 
com bolsa

CAHL 24 06
CETENS 05 02
CCAAB 04 02
CCS 09 01
CETEC 06 02
CECULT 13 03
CFP 14 03
TOTAL 75 19

Fonte: NUGEPE/PROEXT/UFRB (2021)

• Apoio na realização do processo seletivo do Edital de Extensão nº 01 SESO 2021/2022 –Chamada para seleção de bolsistas de 
Extensão Universitária para Projetos vigentes no Âmbito do Curso de Serviço Social da UFRB, que contemplou com bolsa de 
extensão para 25 discentes do referido Curso;

• Apoio na realização do processo seletivo do Projeto de Extensão Agentes Populares de Saúde: contribuindo no enfrentamento 
da pandemia da COVID-19, cujo objetivo é promover formação de agentes populares de saúde como estratégia de mitigar os 
impactos sociais, econômicos, ambientais e sanitários da COVID-19, através do edital no 09/2021, que disponibilizou 30 bolsas 
para discentes de graduação e 7 voluntários(as);

• Apoio na realização do processo seletivo do edital no13/2021 que destinou 3 vagas para estudantes de graduação, residentes 
em Feira de Santana/BA, para atuarem como bolsistas no Projeto de Extensão “Alfabetização, Trabalho e Agroecologia junto ao 
Povo Warao, migrantes indígenas em Feira de Santana”;

• O NUGEPE também integra a equipe de Coordenação do Programa Universidade para Todos - UPT, na UFRB, cujo objetivo é 
preparar alunos do 3.º ano e egressos do ensino médio da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia para o processo seletivo 
de acesso ao Ensino Superior, mediante parceria entre a UFRB e a SEC, disponibilizou 32 bolsas, sendo 22 para estudantes de 
graduação e pós-graduação da UFRB, e 10 para docentes de coordenação de área. A seleção foi regida pelos editais 03/2021 
e 04/2021. Todavia, a inexistência de cadastro de reserva, para repor a saída de um(a) monitor(a) de espanhol, proporcionou a 
publicação do edital 10/2021 com 1 vaga para essa área.
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Os dados sobre as inscrições e as vagas disponibilizadas nos processos seletivos dos editais do Programa UPT (03/2021, 04/2021 
e 10/2021), Agentes Populares de Saúde (09/2021) e Povo Warao (13/2021) estão no quadro 6. É importante destacar que houve 
uma grande demanda por bolsas de extensão nesse período, onde todas as seleções tiveram candidatos(as) inscritos(as) e as vagas 
preenchidas.   

Quadro 8. Número de inscrições e vagas nos editais publicados em 2021
Edital 03/2021 Vagas Inscrição

Deferida Indeferida Total
Coordenador(a) de Turmas 07 72 33 105
Apoio Escolar – Comunicação 01 02 05 07
Secretário(a) de Coordenação 03 19 03 22
Subtotal 93 41 134
Edital 04/2021 Vagas Deferida Indeferida Total
Coordenador(a) de Área 10 18 05 23
Monitor(a) 11 33 15 48
Subtotal 51 20 71
Edital 10/2021 Vagas Deferida Indeferida Total
Monitor(a) 01 01 00 01
Edital 09/2021 Vagas Deferida Indeferida Total
Bolsista de Extensão 30 102 11 113
Voluntários(as) 30 04 01 05
Subtotal 106 12 118
Edital 13/2021 Vagas Deferida Indeferida Total
Bolsista de Extensão 03 06 01 07
TOTAL 257 74 331

Fonte: NUGEPE/PROEXT/UFRB (2021)
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Outras ações desenvolvidas
• Recebimento dos relatórios dos(as) 90 bolsistas do edital 

no04/2020;
• Diálogo com a coordenação da CEU e os núcleos e o 

NUCOM sobre a publicização dos produtos PIBEX 2019;
• Recebimento dos formulários de acompanhamento 

mensal de atividades dos(as) bolsistas selecionados(as) 
em 2020 e 2021;

• Confecção de planilhas para solicitação dos certificados 
de bolsistas do UPT;

• Realização do processo de pagamento das bolsas dis-
centes e docentes do UPT;

• Encaminhamento da documentação necessária para 
abertura do processo de recebimento das parcelas dos 
recursos do UPT;

• Diálogos periódicos com a Fundação de Apoio à Pes-
quisa e à Extensão – FAPEX, referente aos processos 
de pagamentos dos bolsistas PIBEX 2021;

• Apoio à coordenação do Projeto “Fortalecimento de 
grupos produtivos da agricultura familiar do estado 
da Bahia”, referente a documentação dos bolsistas à 
FAPEX;

• Participação nas reuniões da Comissão Permanente de 
Capacitação Docente – CPCD, como representação da 
PROEXT;

• Participação nas reuniões da Comissão constituída 
através da Portaria no 732/2021, cujo objetivo é apre-
sentar a proposta de atualização da Resolução nº 
038/2017, que dispõe sobre as normas que disciplinam 
as ações de Extensão Universitária no âmbito da Uni-
versidade Federal do Recôncavo da Bahia;

• Participação nas reuniões da Comissão instituída pelo 

Colegiado de Serviço Social, para elaboração do Edital 
de Extensão nº 01 SESO 2021/2022 – Chamada para 
seleção de bolsistas de Extensão Universitária para 
Projetos vigentes no Âmbito do Curso de Serviço Social 
da UFRB.

Equipe: Sinvaldo Barbosa Melo – Chefe e Fábio Ressurreição 
Correia – Assistente em Administração.

3.3.2. Núcleo de Gestão de Recursos - NUGERE

O Núcleo de Gestão de Recursos – NUGERE é responsável pelo 
planejamento e execução dos recursos destinados a Pró-Reitoria 
de Extensão. Nesse sentido, o núcleo realizou o planejamento 
para uso dos recursos destinados a PROEXT, com levantamentos 
e projeções para a execução desses recursos, levando em 
consideração possibilidades de editais de apoio às ações de 
extensão. Ainda, diante do cenário de pandemia e em trabalho 
remoto, houve a colaboração com as ações da PROEXT e dos 
demais núcleos, no planejamento, construção e acompanhamento 
de editais, atendimento a pesquisas e relatórios, entre outras 
ações institucionais. 
 Houve o encaminhamento e acompanhamento dos processos 
de pagamentos dos bolsistas de extensão universitária: 

• Edital no05/2020 - Núcleo de Educação e Ações 
Comunitárias 

• Edital no 06/2020 - Programa de Extensão de 
Acompanhamento e Enfrentamento à COVID-19

• Edital no 09/2020 - Programa de Formação em 
Comunicação da UFRB 

• Edital no 10/2020 - Projeto Educação Continuada em 
guarda responsável de animais no campus de Cruz das 
Almas
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• Editais no 07/2021 e no11/2021 – Seleção de bolsistas de 
extensão universitária

• Edital no 09/2021 - Projeto de Extensão Agentes 
Populares de Saúde: Contribuindo para o enfrentamento 
da pandemia da COVID-19

• Edital no 12/2021 - Edital de Arte e Cultura - Apoio à 
Adaptação dos Programas e Projetos de Extensão de 
Arte e Cultura da UFRB ao Ambiente Virtual

Foi realizada a abertura e acompanhamento dos processos de 
contratação da FAPEX para execução administrativa e financeira 
dos projetos:

• Projeto Institucional da Extensão Universitária da UFRB: 
Emenda Parlamentar Jacques Wagner, no valor de R$ 
400.000,00;

• Projeto Unidade de Aprendizado: O Trabalho Como 
Princípio Educativo: Emenda Parlamentar Jacques 
Wagner, no valor de R$ 100.000,00;

• Projeto de Apoio a Formação Acadêmica e Territorial 
das Comunicações Científicas do Bicentenário de 
Independência do Brasil: Emenda Parlamentar Lídice da 
Mata, no valor de R$ 100.000,00, sob coordenação da 
Editora da UFRB;

• Projeto “Música e Educação – Programa de Promoção 
da Música do Recôncavo da Bahia Funarte – UFRB” no 
valor de R$ 520.000,00, a partir de Termo de Execução 
Descentralizada - TED da Fundação Nacional de Artes - 
FUNARTE.

• Auxiliou e acompanhou as ações de extensão desta Pró-
Reitoria e de outras Unidades:

• Auxílio na execução da Emenda Parlamentar de Luiza 
Erundina;

• Auxílio na execução do Edital SESO 2021/2022 - 

Chamada para Seleção de Bolsistas de Extensão 
Universitária para Projetos Vigentes no Âmbito do Curso 
de Serviço Social da UFRB;

• Auxílio na execução do Projeto Pólo Aroerinha;
• Auxílio nas atividades da Secretaria da Pró-Reitoria de 

Extensão.

O NUGERE foi responsável pela abertura, acompanhamento e/
ou assessoramento dos processos apresentados no Quadro 9.
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Quadro 9. Ações de Extensão e seus valores em 2021
PROCESSO DESCRIÇÃO VALOR (R$) FONTE

23007.00015712/2021-
22

Solicitação de autorização para celebração de contrato com a FAPEX 
para execução do Projeto de Extensão: Projeto Institucional da Extensão 
Universitária da UFRB

400.000,00 Emenda 
Parlamentar de 
Jaques Wagner

23007.00015723/2021-
16

Solicitação de autorização para celebração de contrato com a FAPEX para 
execução do Projeto Unidade de Aprendizado: o trabalho como princípio 
educativo

100.000,00 Emenda 
Parlamentar de 
Jaques Wagner

23007.00017037/2021-
40

Solicitação de autorização para celebração de contrato com a FAPEX para 
execução do projeto de extensão: Projeto de apoio a formação acadêmica e 
territorial das comunicações científicas do Bicentenário de Independência do 
Brasil

100.000,00 Emenda 
Parlamentar de 
Lídice da Mata

23007.00021726/2021-
22

Edital 01 SESO 2021/2022 Colegiado de Serviço Social do CAHl 100.000,00 Emenda 
Parlamentar de 
Luíza Erundina

23007.00026903/2021-
20

Solicitação de autorização para celebração de contrato com a FAPEX para 
execução do Projeto Música e Educação - Programa de Promoção da Música 
do Recôncavo da Bahia FUNARTE

520.00,00 TED - FUNARTE

23007.00019206/2020-
68

Solicitação de autorização para celebração de contrato com a FAPEX para 
execução do Projeto: mapeamento, banco de dados e estruturação do 
PóloAroeirinha – Mata Atlântica

250.000,00 TED - MDR

23007.00024765/2021-
31

Processo para pagamento dos bolsistas de extensão 2021/2022, referente 
ao edital 09/2021 - projeto de extensão de agentes populares de saúde: 
contribuindo no enfrentamento da pandemia da covid-19

63.200,00 LOA

23007.00021957/2021-
90

Processo para pagamento dos bolsistas de extensão 2021/2022, referente aos 
editais 07/2021 e 11/2021

42.000,00 LOA

23007.00001113/2021-
84

Processo para pagamento dos bolsistas de extensão 2021, referente ao edital 
09/2020

28.400,00 LOA

23007.00016581/2020-
36

Processo para pagamento dos bolsistas de extensão 2020/2021, referente aos 
editais 04/2020, 06/2020 e 10/2020.

5.200,00 LOA

23007.00016582/2020-
09

Processo para pagamento da bolsa de extensão 2020/2021, referente ao edital 
05/2020

2.000,00 LOA
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23007.00026683/2021-
43

Processo para pagamento dos bolsistas de extensão - edital de Arte e Cultu-
ra 12/2021

92.800,00 LOA

23007.00025554/2021-
68

Autorização de impressão gráfica da PROEXT, pregão eletrônico 12/2021 74.081,00 LOA

Fonte: NUGERE/PROEX (2021)

Realizou envio mensal de informações sobre bolsas/auxílios da PROEXT ao Núcleo de Monitoramento das Ações Governamentais e Institucio-
nais/PROPLAN, responsável por implantar a Gestão de Custos da UFRB, além de atender à comunidade acadêmica por e-mail, whatssapp e 
telefone. 

Recursos 

Ainda em um cenário de pandemia, a PROEXT por meio de ações de captação e de recursos da LOA, teve o valor executado em R$ 749.721,41 
e recursos empenhados para 2022 no valor de R$ 198.881,00, conforme Quadro 10.

Quadro 10. Recursos executados em 2021 e empenhados para 2022 da PROEXT
Descrição da despesa Edital Valores 

Executados em 
2021

Valores 
Empenhados 
em 2022

Bolsas de Extensão 05/2020 R$ 2.000,00 -
Bolsas de Extensão 06/2020 R$ 1.200,00 -
Bolsas de Extensão 10/2020 R$ 4.000,00 -
Bolsas de Extensão 02-05/2021 R$ 182.800,00 -
Bolsas de Extensão discentes UPT R$ 191.238,00 -
Bolsas de Extensão docentes UPT R$ 153.900,00 -
Bolsas de Extensão técnicos UPT R$ 48.000,00 -
Bolsas de Extensão 04/2020 R$ 22.400,00 -
Bolsas de Extensão 7-11/2021 R$ 16.400,00 R$ 25.600,00
Bolsas de Extensão 09/2021 R$ 37.600,00 R$ 25.600,00
Bolsas de Extensão 12/2021 R$ 28.800,00 R$ 64.000,00
Bolsas de Extensão 13/2021 R$ 1.200,00 R$ 8.400,00
Software Pacote Adobe FAPEX/Emenda R$ 3.917,05 -
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Material Gráfico LOA R$ 30.350,00 R$ 74.081,00
Diárias FAPEX/Emenda R$ 20.461,20 -
Materiais de consumo FAPEX/Emenda R$ 6.655,16 -

TOTAL R$ 749.721,41 R$ 198.881,00
Fonte: NUGERE/PROEXT (2021)

Comissões:
• Comissão GT - Resolução das Associações Atléticas;
• Comissão da Portaria no732/2021 - Alteração da Resolução CONAC no38/2017;
• Comissão GT - IN GABI/UFRB nº 01 os novos modelos de Atos Normativos.

Equipe: Robson dos Santos Oliveira – Chefe; e Alana Sampaio Sá Magalhães – Assistente administrativa

3.3.3. Núcleo de Gestão de Documentação – NUGEDOC

O Núcleo de Gestão de Documentação, vinculado à Coordenadoria de Extensão Universitária, tem como responsabilidade orientar e 
acompanhar as atividades de extensão da UFRB. O acompanhamento é feito desde o registro das ações até a entrega do relatório 
final, concluído, quando for o caso, com a emissão dos certificados. 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, o NUGEDOC tem atuado com a utilização das funções de 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. 
O NUGEDOC tem como principais atribuições: orientar gestores de extensão, docentes, discentes e técnico-administrativos sobre o 
processo de registro das ações de extensão da UFRB; realizar registro consolidado por modalidade das ações de extensão da UFRB para 
posterior divulgação; acompanhar o cadastro das ações de extensão no Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA); emitir 
certificados e declarações das ações de extensão da UFRB através do SIGAA e SGCE, quando necessário; viabilizar o planejamento 
e sistematização de dados das ações de extensão da UFRB e disponibilizar informações sobre produtos resultantes das ações de 
extensão da UFRB para avaliação, divulgação e publicação.
Desde março de 2020, em virtude da pandemia da COVID-19, o NUGEDOC vem realizando as suas ações utilizando os mais diversos 
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recursos da tecnologia da informação para atender as solicita-
ções dos usuários. Outro fator relevante neste período foi à ne-
cessidade de realizar uma constante capacitação da comunidade 
acadêmica da UFRB em relação à utilização do recém implanta-
do módulo de extensão do SIGAA. As ações realizadas foram:

• Registro das atividades de extensão, mantendo um sis-
tema atualizado de avaliação, monitoramento e acompa-
nhamento;

• Disponibilização dos dados da extensão aos órgãos de 
controle interno e externo;

• Participação em reuniões com os Gestores de Extensão 
dos Centros de Ensino da UFRB, com o objetivo de rea-
lizar esclarecimentos e orientações sobre a utilização do 
Módulo de Extensão do SIGAA, e também, no sentido 
de planejar e monitorar o desenvolvimento das ações de 
extensão;

• Participação em Comissão de revisão dos Atos Normati-
vos pertinentes a PROEXT;

• Construção de vídeos tutorias das funcionalidades do 
módulo de extensão do SIGAA;

• Realização de reuniões a COTEC para customização e 
correção no Módulo de Extensão do SIGAA;

• Participação na condição de membro na comissão de 
construção da Resolução das Associações Atléticas da 
UFRB

• Participação na comissão de revisão da Resolução CO-
NAC 038/2017

• Participação na condição de presidente na comissão de 
sindicância (Portaria UFRB 1078/2021).

• Participação nas reuniões semanais de monitoramento 
da Coordenadoria de Extensão Universitária;

• Participação nas reuniões de planejamento das ações 
da PROEXT 2021;

• Construção do relatório das ações do NUGEDOC 2021.

A implantação do módulo de extensão do SIGAA foi realizada, e 
visa proporcionar celeridade nos processos, e também disponibi-
lizar informações que contribuam para as estratégias de fortale-
cimento da extensão universitária na sua relação com o ensino e 
a pesquisa. 
O NUGEDOC desenvolve atividades de registro, certificação 
e sistematização das ações de extensão da UFRB, conforme 
orienta a Resolução CONAC no038/2017. O acompanhamento é 
realizado diariamente através do módulo de extensão do SIGAA, 
no que diz respeito às solicitações de registro de atividades, 
cadastro de relatórios parciais/finais e solicitação de certificação 
das ações de extensão realizadas no SIGAA. E quando for o 
caso, no Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos - SGCE.
No período compreendido entre o dia 02 de janeiro e 31 de 
dezembro de 2021, o NUGEDOC realizou 1.175 registros de 
atividades de extensão. Neste mesmo período foram certificadas 
1.046 atividades e emitidos 61.776 certificados através dos 
sistemas eletrônicos de certificação da PROEXT (SGCE e SIGAA). 

No intuito de realizar os objetivos definidos foram adotadas as 
seguintes ações:

• Aguardando o atendimento de algumas solicitações de 
customizações no Módulo de Extensão do SIGAA, a 
serem realizadas pela COTEC/UFRB, e também levando 
em consideração as dificuldades enfrentadas por 
alguns usuários na adaptação com a nova ferramenta, 
foi necessário em alguns casos, realizar o registro das 
ações de extensão em planilha consolidada (Excel).

• Disponibilizar página eletrônica na internet contendo 
instruções e formulários para registro e certificação 
online;
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• Reorganização da página pública do SIGAA com o apoio da ASCOM e NUCOM (apresentação das informações e de inscrição 
em cursos e eventos);

• Utilização do Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos da PROEXT (SGCE);
• Fornecimento para a Coordenadoria de Extensão Universitária e demais setores solicitantes da UFRB, bem como aos órgãos 

de controle, dos dados referentes ao registro e certificação das ações de extensão.
• Instruir a comunidade a respeito do processo de registro e certificação das atividades de extensão;
• Disponibilização de dados da extensão para atualização do sitio da PROEXT e outros setores da UFRB.

O Quadro 11 apresenta o quantitativo de docentes, discentes e servidores técnicos administrativos que executaram ações de extensão 
em 2021, a partir de indicadores da extensão universitária da UFRB.

Quadro 11. Número de docentes, discentes e servidores técnicos administrativos que executaram ações de extensão, em 2021
INDICADORES QUANTIDADE
Nº de docentes que executam ações de extensão 764
Nº de discentes que executam ações de extensão 1984
Nº de servidores técnicos administrativos que executam ações de 
extensão

150

TOTAL 2898
Fonte: NUGEDOC/PROEXT/UFRB (2021)

O Quadro 12 apresenta o quantitativo das ações de extensão registradas na PROEXT em 2021, por unidade da UFRB.

Quadro 12. Número de atividades de ações extensionistas registradas por modalidade, a partir da unidade executora da UFRB, em 2021
Unidade/ 
Centro

Liga aca-
dêmica

Curso Evento Programa Projeto Prestação 
de Serviço 
e Consul-
toria

Publica-
ções e 
outras 
Produ-
ções

Total

CAHL - 10 107 6 21 - 9 153
CCAAB - 12 65 5 11 - 5 98
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CCS 16 31 175 2 23 - 2 249
CECULT - 62 35 6 25 - - 128
CETEC - 13 61 7 18 - 1 100
CETENS - 23 81 6 42 - 3 155
CFP - 32 158 15 39 - 1 245
PROEXT - - 10 3 5 - - 18
PPGCI - 1 14 2 - - - 17
EDITORA 
UFRB

- - - - 1 - - 1

PROPAAE - - 2 - - - - 2
PROGRAD - - - - 1 - - 1
SEAD - 1 2 1 - - - 4
SUPAI - 1 - - 1 - - 2
REITORIA - - 2 - - - - 2
TOTAL 16 186 712 53 187 0 21 1.175

Fonte: NUGEDOC/PROEXT/UFRB (2021)

No Quadro 13 são apresentados os números das atividades de extensão separadas por Centro e por modalidade.

Quadro 13. Número de ações extensionistas por tipo, a partir dos Centros de Ensino da UFRB, em 2021
Unidade/Centro Programa Projeto Curso Publicações Evento Liga Total
CAHL 6 21 10 9 107 - 153
CCAAB 5 11 12 5 65 - 98
CCS 2 23 31 2 175 16 249
CECULT 6 25 62 - 35 - 128
CETEC 7 18 13 1 61 - 100
CETENS 6 42 23 3 81 - 155
CFP 15 39 32 1 158 - 245
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TOTAL 47 179 183 21 682 16 1128
Fonte: NUGEDOC/PROEXT/UFRB (2021)

Nos Quadros 14 e 15 seguem os indicadores institucionais da extensão universitária da UFRB no ano de 2021, respectivamente sobre 
a evolução por tipos de atividades de extensão universitária no período de 2019 a 2021; e os segmentos da comunidade acadêmica 
envolvidos com as ações de Extensão Universitária da UFRB, no período de 2019 a 2021.

Quadro 14. Ações de Extensão Universitária na UFRB – 2019, 2020 e 2021
TIPOS DE ATIVIDADES 2019 2020 2021
Programas 24 28 53
Projetos 126 133 187
Cursos 191 124 186
Eventos 636 433 712
Publicações e outras Produções Didáticas 8 52 21
Prestação de serviços/ Consultorias 14 01 0
Liga Acadêmica 23 01 16
TOTAL 1.022 772 1.175

Fonte: NUGEDOC/PROEXT (2021)

O Quadro 14 traz a perspectiva histórica dos últimos anos das atividades de extensão da UFRB. Não se pode fazer um comparativo entre 
os anos de 2019 e 2020 por conta das condições de funcionamento da universidade e da própria sociedade, por conta do impacto da 
suspensão das atividades presenciais, consequência da pandemia do CoVid-19. Por outro lado, pode-se demonstrar o número expressivo 
de ações de extensão registradas e realizadas na UFRB, com a construção de um Programa de Extensão de Acompanhamento e 
Enfrentamento à COVID-19. Em 2020, foram 169 ações extensionistas vinculadas ao Programa de Acompanhamento e Enfrentamento 
à COVID-19, que reflete cerca de 22% das ações executadas. Essa estratégia foi necessária no início da pandemia, como forma de 
institucionalizar as ações desenvolvidas em um período de incertezas e de aprendizados das atividades acadêmicas desenvolvidas 
remotamente.
Portanto, para o ano de 2021 foi observado o aumento de ações extensionistas no momento de pandemia, em que as condições de 
execução foram apropriadas pela comunidade acadêmica, em um momento extremamente dramático na área da saúde pública. Esse 
compromisso pode ser avaliado, conforme apresentado no Quadro 14, com o aumento de atividades na modalidade de Programas e 
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de Projetos entre 2020 e 2021, e mesmo quando comparado com o ano de 2019, assim como das Publicações e outras Produções 
Didáticas que reafirmam o compromisso da comunidade acadêmica da UFRB, que mesmo na excepcionalidade, conseguiu garantir 
ações estruturantes com espaço de formação e de comunicação entre a universidade e os outros setores da sociedade. 
Quando analisadas as outras modalidades (Quadro 14), como cursos e eventos, também é importante destacar que a mensuração do 
público atingido é subnotificada, visto que a realização da forma remota tem um espectro muito maior, que além de romper fronteiras 
geográficas, podem ser acessadas em qualquer tempo (as visualizações). 

Quadro 15. Segmentos envolvidos com as Ações de Extensão Universitária da UFRB – 2019, 2020 e 2021

CATEGORIAS 2019 2020 2021
Docentes 576 653 764
Discentes 1866 932 1984
Técnicos 152 89 150
Público Externo 174.324 202.490 56.672

Fonte: NUGEDOC/PROEXT (2021)

No Quadro 15 pode-se analisar que os números expressos de público externo, teve impacto por conta também da implantação do módulo 
de extensão do SIGAA, queproporcionou dados entre Público estimado (informado pelo coordenador no momento do registro da ação) 
e o público atendido (informado no relatório final da ação).

O Gráfico 1 apresenta as ações extensionistas por Áreas Temáticas no período de 2019 a 2021, em que no ano 2020 foram apresentadas 
as ações extensionistas do Programa de Extensão de Acompanhamento e Enfrentamento à COVID-19 de forma distinta no Gráfico 2.
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Gráfico 1. Atividades de Extensão por Áreas Temáticas 2019, 2020 e 2021

Fonte: NUGEDOC/PROEXT (2021)

Gráfico 2. Atividades de Extensão executadas no âmbito do Programa de Extensão de Acompanhamento e Enfrentamento à COVID-19 por Áreas 
Temáticas, em 2020
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Fonte: NUGEDOC/PROEXT (2020)

OUTROS INDICADORES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Outros indicadores da extensão universitária foram incluídos a 
partir de indicações do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Instituições Públicas de Ensino Superior – FORPROEX e do Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração 
das Instituições Federais de Ensino Superior – FORPLAD. 

Estes indicadores tratam da Avaliação da Extensão Universitária 
nas Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES, articulada 
com a Política Nacional de Extensão Universitária, em que esta 
avaliação deve ser realizada para cumprir com os seguintes 
pressupostos: demonstrar a qualidade do que se produz na 
extensão; abranger todas as ações de extensão; propiciar a 
credibilidade do que a extensão produz, no contexto interno e 
externo; ser contínua, processando-se no decorrer das atividades; 
ser qualitativa e quantitativa realizada pela comunidade 

universitária e pela sociedade; ter seus resultados considerados 
no planejamento e na tomada de decisão das instituições públicas 
de ensino superior nas áreas de Ensino, Extensão e Pesquisa.
Neste contexto, foram estabelecidos os seguintes princípios para 
orientar o processo de avaliação: a extensão universitária é um 
processo educativo, cultural e científico; deve caminhar articulada 
com o ensino e a pesquisa; articula as relações entre a comunidade 
acadêmica e a sociedade no sentido da transformação social; 
a extensão universitária como prática acadêmica e que deve 
dirigir seus interesses para as questões sociais do país e para as 
demandas territoriais e locais.
O FORPROEX criou uma Comissão Permanente de Avaliação da 
Extensão que encaminhou uma pesquisa nacional para validar 
indicadores para avaliação da extensão nas IPES, consolidando 
um documento intitulado “Indicadores Brasileiros de Extensão 
Universitária – IBEU”. O objetivo foicaptar a opinião de gestores, 
docentes e técnicos, com atuação na extensão de todas regionais 
do FORPROEX para definir um conjunto de indicadores de 
referência para avaliação da extensão, estabelecendo um 
parâmetro nacional básico para todas as universidades públicas. 
Assim, este relatório incluiu e articulou alguns dos indicadores 
sugeridos pelo FORPROEX e FORPLAD a partir das possibilidades 
de registros e de meios de verificação possíveis na PROEXT, 
visto que a implantação efetiva do módulo de extensão do SIGAA 

possibilitará a inclusão de outros indicadores para o processo de 
avaliação da extensão universitária da UFRB.

Participação geral da extensão no apoio ao estudante 

Avaliar o quantitativo de bolsas de extensão em relação ao total 
de bolsas concedidas para alunos de graduação, exceto as bolsas 
de assistência estudantil - Unidade de Medida Quantitativa em 
percentual (%).

TIPOS DE BOLSAS No DE BOLSAS
PIBIC e PIBITI Edital 2020 247
PIBID 2020 386
Programa de Residência Pedagógica 276
PET 106
Monitoria 197
Bolsas de Extensão - PROEXT 242
TOTAL 1.454

Fonte: PPGCI (2021), PROGRAD (2021) e PROEXT (2021)

Conforme este indicador, na UFRB as bolsas voltadas para os 
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estudantes de graduação se têm 17% para a extensão universitária, com exceção das bolsas de assistência estudantil.

Taxa de discentes com bolsas de extensão

Avaliar o quantitativo de bolsas de extensão em relação ao total de discentes de graduação matriculados - Unidade de Medida Quantitativa 
em percentual (%).

DISCENTES No DE DISCENTES

Ativos 8.434

Contemplados com bolsas de extensão 242
Fonte: PROGRAD (2021) e PROEXT (2021)

Conforme este indicador, na UFRB 2,9% dos estudantes de graduação foram contemplados com bolsas de extensão em 2021.

Participação de discentes na extensão (taxa de discentes extensionistas)

Avaliar o nível de oferta de ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço) relativamente ao total de 
alunos de graduação da IPES. 

DISCENTES No DE DISCENTES
Ativos 8.434
Envolvidos com atividades de extensão 1.984

Fonte: PROGRAD (2021) e PROEXT (2021)

Conforme este indicador, 23,5% dos discentes da UFRB estiveram envolvidos em atividades de extensão diretamente (coordenação e/ 
ou execução) em 2021.

Participação de docentes na extensão 

Avaliar o nível de participação direta (coordenação e/ ou execução) de professores em ações de extensão universitária - Unidade de 
Medida Quantitativa em percentual (%).
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DOCENTES No DE DOCENTES
Ativos 974
Envolvidos com atividades de extensão 764

Fonte: PROGEP (2021) e PROEXT (2021)

Conforme este indicador, 78,4% dos docentes da UFRB estiveram envolvidos em atividades de extensão diretamente (coordenação e/ 
ou execução), em 2021.

Participação de técnicos administrativos na extensão 

Avaliar o nível de participação direta (coordenação e/ ou execução) de técnicos administrativosem ações de extensão universitária - 
Unidade de Medida Quantitativa em percentual (%).

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS No DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Ativos 693
Envolvidos com atividades de extensão 150

Fonte: PROGEP (2021) e PROEXT (2021)

Conforme este indicador, 21,6% dos técnicos administrativos da UFRB estiveram envolvidos em atividades de extensão diretamente 
(coordenação e/ ou execução), em 2021.

Relação Universidade x Sociedade (RUS)

Identificar o alcance dos programas e dos projetos de extensão junto à comunidade externa; e o alcance das demais modalidades de 
atividades de extensão junto à comunidade externa.

MODALIDADE DE ATIVIDADES 
DE EXTENSÃO

No DE ATIVIDADES No DE PÚBLICO EX-
TERNO

Projetos e Programas 247 7.441
Outras modalidades 928 49.231
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TOTAL 1.175 56.672
Fonte: PROEXT (2021)

Para estes indicadores, tem-se uma média aproximada de 30 pessoas que participaram diretamente dos programas e dos projetos de 
extensão universitária em 2021. Nas outras modalidades de atividades de extensão, tem-se uma média de 53 pessoas que participaram 
destas atividades em 2021.

Equipe: Tércio da Silva Menezes - Chefe, e Felipe Cardoso dos Santos, Assistente em Administração.
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ANEXO 1

Relação das Ações de Extensão Registradas na PROEXT em 2021 - Disponível em: https://sistemas.ufrb.edu.br/sigaa/public/extensao/
consulta_extensao.jsf?aba=p-extensao

Relação das Ações certificadas através do Sistema Gestão Eletrônico de Certificados (SGCE) - Disponível em: http://certificados.ufrb.
edu.br/proext/certificados/listapublica
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ANEXOS 2

Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Campanha de divulgação da Formação em Curricularização da Extensão - junho a setembro de 2021
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Figura 9. Capa da revista extensão de número 
19 - janeiro de 2021

Figura 8. Capa da revista extensão
de número 20 - julho de 2021

Figura 10. Campanha de divulgação da seleção de bolsistas de extensão de 
estudantes de graduação da UFRB - agosto de 2021
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Figura 11. Campanha de divulgação do Edital PIBEX - março de 2021

Figura 12. Campanha de divulgação para seleção de bolsistas do 
Edital PIBEX - abril de 2021



89

Figura 13. Campanha de divulgação de edital de fomento à projetos e 
programas de arte e cultura - setembro de 2021

Figura 14. Campanha de divulgação da seleção de bolsistas de extensão do 
curso de serviço social - agosto de 2021
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Figura 15. Campanha de divulgação da seleção de bolsistas de extensão para o Projeto 
Agentes Populares de Saúde - agosto e setembro de 2021

Figura 16. Campanha de divulgação da seleção de colaboradores para o Programa 
Universidade para Todos - abril de 2021
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Figura 17. Campanha de divulgação da 
apresentação do Módulo de Extensão do SIGAA 
nos centros de ensino da UFRB - março de 2021

Figura 18. Identidade visual do Podcast 
Alô Universidade - outubro e novembro 
de 2021

Figura 19. Campanha de divulgação da chamada para revisor de texto da Revista Extensão - 
outubro de 2021
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Figura 20. Campanha de divulgação do 20° volume da Revista 
Extensão - julho de 2021

Figura 21. Campanha de divulgação de exposição apoiada pelo 
Measb - setembro de 2021
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Figura 22. Campanha de divulgação do lançamento 
virtual do Reinventário Gastronômico Rural do 
Recôncavo - outubro de 2021

Figura 23. Campanha de divulgação da 
integração da divulgação de eventos com o 
Módulo de Extensão do SIGAA - março de 
2021
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Figuras 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Material gráfico de apresentação do Modúlo do Sigaa - julho de 2021



95

Figura 30. Fluxograma de como realizar registro e certificação no SIGAA – julho de 2021
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Figura 31. Campanha de divulgação de live sobre 
Extensão Universitária - julho de 2021

Figura 32. Campanha de divulgação da chamada de 
trabalhos para a 20° Revista Extensão - julho de 2021

Figura 33. Campanha de divulgação da 19° edição, volume 
2, Revista Extensão - abril de 2021 Figura 34. Campanha de divulgação da 19° edição da 

Revista Extensão - janeiro de 2021
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Figuras 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Presença da Proext nas redes sociais da UFRB - 
janeiro a dezembro de 2021
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Figuras 55, 56, 57 e 58. Campanha de divulgação do Simpósio de Extensão no VII Reconcitec - dezembro de 2021
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