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Apresentaçã�

O presente relatório apresenta as principais atividades realizadas pela

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal do Cariri (UFCA) no

decorrer do ano de 2020, sob a gestão da professora Fabiana Aparecida Lazzarin.

Para o desenvolvimento deste relatório, em um primeiro momento, faz-se

necessário explicar que a universidade pública é um importante espaço de produção

e disseminação de conhecimentos, fundamentando-se em três bases que são

inter-relacionadas: ensino, pesquisa, extensão e cultura (no caso da UFCA).

A Extensão Universitária é a ação da Universidade junto à comunidade que

possibilita o compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido

por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. É a articulação do

conhecimento científico advindo do ensino e da pesquisa com as necessidades da

comunidade na qual a universidade se insere, interagindo e transformando a

realidade social.

A Extensão Universitária é, portanto, uma das funções sociais da

Universidade, que tem por objetivo promover o desenvolvimento social, fomentar

projetos e programas de extensão, cursos de formação, capacitação e qualificação

para o público, bem como elaborar e apoiar projetos sociais para a comunidade,

levando em conta os saberes e fazeres populares e a garantia de valores

democráticos de igualdade de direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade

ambiental e social.



Algun� númer� e� 2020 *:1

1 *Dados atualizados em 29/07/2021 apresentando divergências com o Relatório de Gestão 2020
UFCA.

https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2021/06/relat%C3%B3rio-de-gest%C3%A3o-2020-6-compactado.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2021/06/relat%C3%B3rio-de-gest%C3%A3o-2020-6-compactado.pdf


PROEX

Nesse contexto, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) responde pela gestão da

extensão, o que inclui programas, projetos, cursos, palestras e prestação de serviços,

ancorados no intercâmbio entre a Instituição e a sociedade.

Assim, a PROEX é o órgão de apoio e assessoramento às ações de extensão da

Universidade Federal do Cariri (UFCA), integrando o ensino à pesquisa e promovendo,

por meio da oferta de ações, a integração entre as comunidades interna e externa da

UFCA.

A PROEX tem como finalidade direcionar suas atividades para a construção e a

consolidação de ações voltadas ao fortalecimento da Política Institucional de Extensão,

além de buscar a ampliação dos serviços prestados pela Universidade à sociedade, a

nível local, regional e nacional.

A PROEX � su� estrutur� organ�aciona�

A Pró-Reitoria de Extensão da UFCA (PROEX) é composta por três núcleos: Núcleo

Gestor (NG); Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão (NADDE); Núcleo de

Gerenciamento de Dados (NGD). Também é composta por três coordenadorias:

Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA); Coordenadoria de Políticas Extensionistas

(CPEX); e Coordenadoria de Integração e Fomento das Ações (CIFA). Sua estrutura pode

ser visualizada no organograma a seguir:
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Figura 1 - Organograma da Proex/UFCA

Fonte: Proex/UFCA (2020).

A CGA é responsável por gerir as ações de extensão desde a elaboração do edital,

execução, monitoramento e acompanhamento de todas as atividades dos bolsistas.

A CPEX é uma coordenadoria específica para planejar e regulamentar as políticas

extensionistas em consonância com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e o

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFCA.

A CIFA tem como função acompanhar, articular, integrar, interiorizar e fomentar

as ações de extensão, fortalecendo o diálogo interdisciplinar e transdisciplinar com

ONGs, associações, institutos e escolas, além de promover intercâmbios de extensão e

de eventos.

O NG faz a gestão financeira e administrativa de toda a Pró-reitoria.
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O NADDE tem como objetivo promover a comunicação interna e externa de

todas as atividades da Proex.

O NGD da PROEX objetiva assessorar e dar apoio em tecnologia da informação,

promovendo a transparência ativa na divulgação de dados e a prestação de contas,

além da elaboração e cálculo de indicadores para avaliar, monitorar e evoluir as ações

de extensão da UFCA.
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Coordenadori� d� Gestã� da� Açõe� (CGA)
A Coordenadoria de Gestão das Ações (CGA) é responsável pela gestão dos

processos relacionados à seleção, ao cadastramento, acompanhamento e avaliação das

ações de extensão, bem como o cadastramento, acompanhamento e avaliação dos

membros das ações de extensão. Ademais, também é sua atribuição a emissão de

certificados e declarações relacionados às ações de extensão.

Neste ano, a PROEX emitiu, por meio da CGA, aproximadamente 1.050

certificados e 69 declarações referentes às ações de extensão.

Programa� d� bolsa� d� �tensã� �ecutad� pel� CGA

Em 2020 a CGA executou 3 editais de bolsas de extensão (os quais foram

publicados em dezembro de 2019), com concessão de 90 bolsas, relacionadas às

modalidades Ampla Concorrência (projetos), Programa Protagonismo Estudantil

(PROPE) e Programa de Integração Ensino e Extensão (PEEX), sendo este último

executado em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD). Contudo,

ressalta-se que além das 90 bolsas supracitadas, a CGA também executou outras 38

bolsas de programas de extensão, vinculadas ao edital da Ampla Concorrência

(publicado em dezembro de 2018), que tiveram sua vigência contínua por dois anos

(2019-2020). No total, foram 128 bolsas gerenciadas pela CGA.
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https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/01/PROEX-UFCA-Edital-N%C2%B0-06-2019-Ampla-Concorr%C3%AAncia-2020-sele%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extens%C3%A3o-13.12.2019.pdf
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https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2019/12/PROEX-UFCA-Edital-N%C2%B0-07-2019-PROPE-2020-sele%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extens%C3%A3o-13.12.2019.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2019/12/PROEX-PROGRAD-UFCA-Edital-N%C2%B0-01-2019-PEEX-2020-sele%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extens%C3%A3o-13.12.2019.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2019/09/PROEXUFCA-EDITAL-N%C2%BA-05-2018-AMPLA-CONCORR%C3%8ANCIA-2019-SELE%C3%87%C3%83O-DE-A%C3%87%C3%95ES-DE-EXTENS%C3%83O-27.11.2018.pdf


Figura 2 - Quantitativo de bolsas gerenciadas pela CGA ano 2020

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Açõe� cadastrada� n� modalidad� Fl�� Contínu�

Em 2020 a CGA cadastrou 19 ações na modalidade Fluxo Contínuo, sendo 04

cursos, 01 evento, 09 projetos e 05 programas. Contudo, ressalta-se que 4 projetos

cadastrados receberam fomento de bolsa por meio de edital executado pelo gabinete

da Reitoria, voltados, especificamente, para o combate à COVID-19 e as demais 15 ações

não estiveram vinculadas à editais. Quantitativos no Fluxo contínuo:

Figura 3 - Quantitativo de ações na Demanda Fluxo Contínuo ano 2020

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Destaca-se, ainda, que o Programa da UFCA Itinerante, vinculado à PROEX,

também está registrado nesta modalidade.
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Sistem� d� gestã� da� açõe� d� �tensã�

Ao longo dos anos, a PROEX tem buscado a melhoria dos processos
administrativos que impactam na extensão universitária.

Uma das iniciativas realizadas no intuito de atender à necessidade de melhoria
dos processos tem sido o processo de implantação do Módulo de Extensão no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que é uma ferramenta de
tecnologia da informação utilizada pela UFCA através da qual os procedimentos da área
acadêmica são informatizados.

Assim, em decorrência do trabalho de implantação, realizado em conjunto pela
Divisão de Monitoramento e Sistema de Informações da PROEX e pela Diretoria de
Tecnologia da Informação (DTI) durante o transcorrer do ano de 2020, o Módulo de
Extensão no SIGAA foi disponibilizado para o cadastramento das ações de extensão
ofertadas para o ano de 2021, com as funcionalidades de submissão de proposta de
ação de extensão (programa e projeto) e o acompanhamento da submissão.

No decorrer do ano de 2021, a PROEX almeja concluir o projeto de implantação
do Módulo de Extensão, trabalhando com a DTI no atendimento das outras
funcionalidades disponíveis, como o envio de relatórios e emissão de declarações e
certificados diretamente através do SIGAA e cadastro de ações do Fluxo Contínuo.

Além da implantação do Módulo de Extensão provocou a sua interoperabilidade
com módulo de graduação da Pró-Reitoria de Graduação, gerando sinergia de
informações e ocasionando a redução da necessidade de inserção manual de dados.
Consequentemente, os processos referentes ao gerenciamento das bolsas de extensão
ficarão mais ágeis, eficazes e seguros, trazendo benefícios como redução de custos,
aumento de produtividade e maior segurança de dados.
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Coordenadori� d� Política� �tensionista� (CP�)

A CPEX visa a articulação com as demais Pró-Reitorias numa visão unificadora

entre extensão, ensino, pesquisa e cultura. É responsável pela regulamentação, revisão

e monitoramento da política de extensão de acordo com o PDI, a fim de garantir que a

extensão Universitária seja valorizada. Além disso, é responsável pelo processo editorial

das edições da Revista de Extensão.

Essa coordenadoria é composta por duas divisões:

Divisão de Articulação da Extensão: É o setor responsável pela relação da

extensão com o ensino, pesquisa e a cultura, buscando um diálogo com a

Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa a fim de curricularizar

a extensão nos cursos de graduação da UFCA, além de fortalecer a relação da

extensão junto a pesquisa, unindo as ciências junto à responsabilidade social

exercida pela Universidade, além de produzir a revista científica EntreAções:

diálogos em extensão da PROEX.

Divisão de Regulamentação, Acompanhamento e Avaliação da Política de

Extensão: É responsável por garantir que a extensão universitária seja

valorizada no planejamento e orçamento anual da UFCA, analisando a política

de extensão de acordo com o PDI.

Atualmente a CPEX se dedica ao processo de Integralização da Extensão, por

força do Plano Nacional de Educação (2014-2024) e da Resolução 07/CNE de 18 de

dezembro de 2018; à consolidação da Revista de Extensão a “Entreações” e ao

acompanhamento das necessidades de atualização normativa acerca da extensão.

Integral�açã� d� �tensã�

O processo de integralização da extensão universitária na UFCA encontra-se em

implantação. Em 2020 o tema foi tratado com a comunidade acadêmica da UFCA no XVI
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Encontro de Extensão (Enex 2020) que teve como tema “Universidade e Extensão em

tempos de pandemia e pós-pandemia”. Durante o evento foram realizados:

a) mesa-redonda “Responsabilidade social e integralização da Extensão

Universitária enquanto encontro de potencialidades“ tendo como

debatedoras Profa. Dra. Ana Lívia de Souza Coimbra (UFJF); Profa. Dra.

Benigna Maria de Oliveira (UFMG) e Profa. Dra. Francilda Alcantara

Mendes (UFCA);

Foto 1 – Mesa-redonda  “Responsabilidade social e integralização da Extensão
Universitária enquanto encontro de potencialidades“

Fonte: Proex/UFCA (2020).

b) fóruns de discussão reunindo Coordenadores de Ações de Extensão e
Estudantes com as seguintes perguntas norteadoras que tocam no tema
da integralização da extensão:

- a integralização da extensão no currículo da graduação na
perspectiva do estudante;

- como fazer a integralização da extensão em tempos de
pandemia?
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Foto 2 – Mesa-redonda  “Responsabilidade social e integralização da Extensão
Universitária enquanto encontro de potencialidades“

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Em vista da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, o tema da

integralização foi abordado através das tecnologias digitais de comunicação e

informação, ao passo que os cursos de graduação atuaram junto aos seus Núcleos

Docentes Estruturantes (NDEs) para atualização dos projetos pedagógicos com a

finalidade de integralização da extensão nos seus currículos, conforme estabelecido na

Resolução Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 e prorrogada em Despacho do Ministério

da Educação, em 24 de dezembro de 2020.

Em dezembro de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) prorrogou por 1

(um) ano o prazo para implantação das novas diretrizes curriculares nacionais por

ocasião da integralização da Extensão. Dessa forma, os cursos terão até dezembro de

2022 para efetiva integralização de suas matrizes curriculares.
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Revist� d� �tensã� Entr�Açõe�: diálog� e� �tensã�

A revista de extensão da UFCA, “EntreAções: diálogos em extensão”, é uma

publicação da PROEX, de periodicidade semestral e tem por objetivo promover a

interação entre a academia e a sociedade por meio de publicações de artigos, relatos de

extensão e entrevistas nas mais diversas áreas do conhecimento, oriundos da própria

UFCA e de outras Instituições de Ensino Superior dentro e fora do território nacional.

A revista permite à sociedade acompanhar e se beneficiar, direta e

indiretamente, da produção técnico/científica de forma acessível, promovendo assim a

interação entre a universidade e demais setores da sociedade, resultando em um

impacto positivo tanto para a formação dos estudantes como também para a

transformação econômica, política e social.

Tendo iniciado as atividades em janeiro de 2020, a revista “EntreAções: diálogos

em extensão” hoje está no seu segundo número, com um total de 19 (dezenove)

manuscritos publicados até o momento, sendo estes: editoriais, entrevistas, artigos e

relatos de extensão, divulgando assim a extensão universitária e oportunizando uma

interação dialógica através de um trabalho co-participativo e compartilhado entre

universidade e sociedade.

Figura 4 - Revista EntreAções: diálogos em extensão - volume 1, número 1, ano 2020

Volume 1, Número 1, 2020

3
Artigos
publicados na EntreAções

4
Relatos de Extensão
publicados na EntreAções

1
Entrevista
publicada na EntreAções

Fonte: Proex/UFCA (2020).
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Figura 5 - Revista EntreAções: diálogos em extensão - volume 1, número 2, ano 2020

Volume 1, Número 2, 2020

1
Artigo
publicados na EntreAções

7 Relatos de Extensão
publicados na EntreAções

1
Entrevista
publicada na EntreAções

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Atual�açã� Normativ�

Em 2020 foi realizado o trabalho de atualização de todos os normativos

referentes à extensão universitária no âmbito da UFCA.

Em decorrência desse trabalho foram aprovadas a atualização de vários

normativos da PROEX junto ao pelo CONSUNI, conselho da UFCA responsável pela

deliberação e normatização no âmbito desta universidade, foram os seguintes

documentos:

a) Resolução CONSUNI Nº 33, de 10 de setembro;

b) Resolução Nº 42, de 22 de outubro de 2020;

c) Resolução CONSUNI Nº 43, DE 22 de outubro de 2020

d) Resolução CONSUNI Nº 47, de 19 de novembro de 2020

Vale ressaltar que a Resolução CONSUNI Nº 51, de 17 de dezembro de 2020,

estabelece normas visando a fortalecer o ensino de graduação e de pós-graduação, a

pesquisa, a extensão e a cultura, ao fixar o regime de trabalho e carga horária dos

professores do Magistério Superior da Universidade Federal do Cariri (UFCA), e dá

outras providências; contudo, ainda que não seja uma resolução proposta pela PROEX,
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https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-33_2020_CONSUNI-Altera-o-Anexo-XIII-da-res-01_2014-1.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-42_2020_CONSUNI-Regulam-prograa-de-extens%C3%A3o.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-43_2020_CONSUNI-Alterar-o-Anexo-XIII.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-47_2020_CONSUNI-Altera-o-Anexo-X-Res-01_2014_Consup-3.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-51_2020_CONSUNI-Disp%C3%B5e-sobre-a-carga-hor%C3%A1ria-docente-da-UFCA.pdf


o setor esteve diretamente envolvido para construção deste documento, pois

estabelece dispositivos que perpassam pela extensão da UFCA.

Ademais, está em análise pela Prograd a Minuta de Resolução que visa atualizar

a Resolução nº 42/2019, norma esta que trata da Integralização da Extensão na UFCA.

Por fim, destacamos que está em fase de elaboração a Política de Extensão da

UFCA.
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Coordenadori� d� Integraçã� � Foment� da� Açõe� d� �tensã� (CIFA)

A CIFA tem como função acompanhar, articular, integrar, interiorizar e fomentar

as ações de extensão, fortalecendo o diálogo interdisciplinar e transdisciplinar com

Organizações Não Governamentais (ONG), associações, institutos e escolas, bem como

promover intercâmbios de extensão e de eventos.

É atribuição também da CIFA o recebimento das solicitações de insumos para a

realização das ações de extensão e encaminhá-las para que o NG da PROEX realize a

aquisição.

Programa� d� bolsa� d� �tensã� �ecutad� pel� CIFA

Em 2020 a CIFA executou 2 editais de bolsas de extensão (os quais foram

publicados ao longo do ano), com concessão de 25 bolsas, relacionadas às modalidades

Ampla Concorrência (edital Temático UFCA Itinerante) e o Prêmio Você faz a Extensão.

sendo este último executado em parcela única e visa ao fomento acadêmico e científico

para efetivação de atividades de extensão.

Figura 6 - Quantitativo de bolsas gerenciadas pela CIFA ano 2020

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Por meio do UFCA Itinerante a Universidade Federal do Cariri firma contato e

diálogo com a comunidade externa, apresentando seus projetos e desenvolvendo

atividades em toda a Região do Cariri.
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https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/07/EditalUFCAItinerante.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2020/09/Edital-de-Premia%C3%A7%C3%A3o-2020_VF.pdf


Em parceria com as gestões municipais da região, são selecionadas atividades

que se adequam às necessidades locais e que contribuam estrategicamente para o

desenvolvimento socioeconômico e para a dinâmica cultural da comunidade anfitriã.

Até 2019 as atividades vinham ocorrendo em duas frentes, de forma presencial:

UFCA Itinerante Global, com uma grande intervenção de dois dias que ocorriam ao final

do ano composta de diversas ações em um município; bem como, a UFCA Itinerante nas

Escolas, em escolas de Ensino Médio, da rede pública de aproximadamente 10

diferentes municípios. Com a pandemia, no entanto, a ação nas escolas precisou ser

adaptada para o formato remoto e ação global precisou ser interrompida.

Ao longo de 2020, em formato totalmente remoto, a UFCA Itinerante nas Escolas

beneficiou um total de 799 alunos de ensino médio. Os municípios contemplados

foram: Farias Brito; Nova Olinda; Lavras da Mangabeira; Assaré; Campos Sales; Antonina

do Norte; Santana do Cariri; Jati; Penaforte; Icó. Toda a programação desta edição,

cronograma e demais informações podem ser conferidas na página UFCA Itinerante, na

aba edições anteriores, ano 2020.

Os projetos que fizeram parte da UFCA Itinerante nas Escolas em 2020:

a) A caminho do ENEM: UFCA na escola;

b) Mulecas: Jovens como protagonistas de transformações sociais;

c) Utilização de jogos como auxílio no aprendizado da Matemática;

d) Intervenções psicossociais de apoio: um enfoque dialógico na prevenção,

identificação e promoção de saúde mental para alunos de escolas públicas do

ensino médio do Cariri;

e) TEEN- Trabalhando o Emocional através do Ensino: saúde mental do adolescente;

f) Elaboração de vídeos para ensino de produção sustentável;

g) Programa Caririense de Escrita e Leitura na Adolescência;
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h) Saúde na Alimentação de Jovens Estudantes;

i) Drogas e álcool: os impactos do abuso de substâncias psicoativas na

adolescência;

j) Bio+: Incentivando ações sustentáveis através dos jovens líderes do amanhã.

Espaç� Virtua�

Ainda em decorrência do contexto de pandemia e com a necessidade de

distanciamento social desse período, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade

Federal do Cariri (Proex/UFCA) lançou um espaço virtual para a divulgação dos

programas e projetos: a UFCA Itinerante na Rede. Os vídeos foram publicizados por

meio eletrônico e redes sociais.

Figura 7 - Vídeo de um dos projetos UFCA Itinerante na rede

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Três anos depois de seu início, a UFCA Itinerante alcança a marca de 27

municípios da Região do Cariri cearense visitados, interiorizando e integrando as

diversas ações desenvolvidas na UFCA junto à sociedade civil. Até o momento,

aproximadamente 4.300 pessoas foram beneficiadas com mais de 80 atividades

extensionistas distintas.
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Prêmi� Você f� � �tensã�

Figura 8 - Identidade visual do Prêmio Você faz a Extensão, ano 2020

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Criado em 2019, o prêmio Você faz a Extensão tem como objetivo valorizar e

divulgar as ações extensionistas realizadas, além de incentivar a promoção de novos

programas e/ou projetos de extensão.

No ano de 2020, realizada pela primeira vez de forma remota, com o tema

“Paulo Freire (1921-2021): 100 anos de história e esperança para a universidade pública

e para a extensão”, visou a premiação cultural de estudantes extensionistas vinculados a

projetos e programas cadastrados na PROEX em 2019 e 2020.

A escolha dos trabalhos premiados embasou-se em critérios estabelecidos por

meio do edital PROEX/UFCA - EDITAL N O 04/2020 – PRÊMIO VOCÊ FAZ A EXTENSÃO. O

resultado final dos premiados segue:
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Premiaçã� “Você F� � �tensã�”

R$ 5.000,00
Edital nº 04/2020

1º Lugar
(R$ 1.750,00)

Luma Karen Macedo Araújo
Intervenções Psicossociais de Apoio: um enfoque dialógico
na prevenção, identificação e promoção de saúde mental
para alunos de escolas públicas do ensino médio no Cariri

2º Lugar
(R$ 1.250,00)

Ingra Bezerra de Melo Gonçalves
Estilo de Vida Saudável na Escola

3º Lugar
(R$ 900,00)

Mikaele de Souza Sales
Liga Universitária de Neurociências (LUNEC-UFCA)

4º Lugar
(R$ 600,00)

Nicolly Castelo Branco Chaves
Liga de Cirurgia Vascular do Cariri

5º Lugar
(R$ 500,00)

Taís Rocha Morais de Santiago
Programa Caririense de Escrita e Leitura na Adolescência

Encontr� d� �tensã� (ENEX)

Nos últimos anos, o Encontro de Extensão (ENEX) se firmou como um evento

importante para a extensão universitária, pois traz visibilidade e reconhecimento para

as ações. No evento, são apresentadas exposições e discussões sobre temas da

atualidade, assim como é realizado o Prêmio Você faz a Extensão.
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Foto 3 – Mesa de abertura do XVI Enex com apresentação do Coral UFCA

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Em 2020, durante os dias 11, 12 e 13 de novembro, com o tema “Universidade e

Extensão em tempos de pandemia e pós-pandemia”, foi promovido o XVI Enex 2020. O

evento foi realizado de forma remota e contou com palestras, mesas redondas, fóruns,

apresentação de trabalhos, premiação de ações de extensão e plenária. O Enex teve

como um dos focos o debate sobre o contexto epidemiológico na Extensão

Universitária.
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Visualizações no YouTube

1833 Visualizações no YouTube no XVI Enex

729
Visualizações
no YouTube

Apresentação artística / Mesa de abertura e Palestra
“Politização do contexto epidemiológico na Extensão
Universitária“

338
Visualizações
no YouTube

Mesa-redonda “Impactos da Extensão Universitária na
Região do Cariri”

306
Visualizações
no YouTube

Mesa-redonda “Responsabilidade social e
integralização da Extensão Universitária enquanto
encontro de potencialidades“

328
Visualizações
no YouTube

Premiação “Você Faz a Extensão”

132
Visualizações
no YouTube

Plenária do evento

Fonte: Dados do Relatório do XVI Enex (2020).
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Participantes em Fóruns

176
aproximadamente

Participantes presentes nos Fóruns dos
Coordenadores e Estudantes

34
Presentes
(estimativa)

Fórum dos Coordenadores

90
Presentes
(estimativa)

Fórum dos Estudantes – Área Temática: Saúde

32
Presentes
(estimativa)

Fórum dos Estudantes – Área Temática: Educação e
Meio Ambiente

20
Presentes
(estimativa)

Fórum dos Estudantes – Área Temática: Tecnologia e
Produção, Trabalho, Cultura, Direitos Humanos e
Comunicação

Fonte: Dados do Relatório do XVI Enex (2020).
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344 Inscritos

Gráfico 2 – Informes publicados no Portal da UFCA

Fonte: Dados do Relatório do XVI Enex (2020).
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Foto 4 – Apresentação de trabalho no XVI Enex

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Membros da Comissão Organizadora

42 Membros da Comissão
Organizadora
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Gráfico 3 – Informes publicados no Portal da UFCA

Fonte: Dados do Relatório do XVI Enex (2020).

Gráfico (porcentagem de cada categoria)

19 Estudantes

07 Professores

12 Técnicos Administrativos

04 Terceirizados

Fonte: Dados do Relatório do XVI Enex (2020).
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Gráfico 4 – Informes publicados no Portal da UFCA

Fonte: Dados do Relatório do XVI Enex (2020).

Para além, o evento contabilizou 176 participantes presentes nos Fóruns dos

Coordenadores e Estudantes.
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Núcle� d� Apoi� à Divulgaçã� � à Di�sã� d� �tensã�
(NADDE)

O NADDE se dedica à promoção da comunicação interna e externa de todas as

atividades da extensão da UFCA. Sendo assim, as ações de comunicação são executadas

com o caráter de:

a) divulgação dos eventos organizados pelas ações de extensão cadastradas na

PROEX;

b) cobertura de eventos organizados pelas ações de extensão da UFCA;

c) divulgação dos eventos organizados pela PROEX/UFCA;

d) informativo semanal com o compilado das atividades divulgadas.

Para tanto, seus principais meios de comunicação são: portal institucional da

UFCA com informações sobre a PROEX e a Extensão2, Blog da PROEX3, perfil nas redes

sociais Facebook4 e Instagram5, e ainda envio de informes por e-mail institucional dos

coordenadores e bolsistas dos programas/projetos de extensão.

Informe� � notícia� n� porta� d� UFCA

No ano de 2020, foram publicadas 19 notícias sobre extensão no portal da UFCA.

Sendo 1 notícia referente a divulgação dos Editais para seleção de projetos e concessão

de bolsas, 12 relacionadas à divulgação das ações e eventos, e 6 notícias sobre ações

voltadas para o contexto da pandemia apoiados pela PROEX.

5 Disponível em: https://www.instagram.com/extensaoufca/?hl=pt-br. Acesso em: 25 fev. 2021.
4 Disponível em: https://www.facebook.com/extensaoufca. Acesso em: 25 fev. 2021.
3 Disponível em: http://proex.ufca.edu.br/. Acesso em: 25 fev. 2021.
2 Disponível em: https://www.ufca.edu.br/academico/extensao/. Acesso em: 25 fev. 2021.
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Gráfico 5 – Notícias publicadas no Portal da UFCA

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Quanto aos informes, foram divulgados um total de 48 informes, sendo 5 sobre

seleção de estagiários na pró-reitoria, 10 a respeito da seleção de bolsistas, 10 informes

em relação às ações de extensão da UFCA, 10 sobre eventos de extensão, e 13 sobre

Editais da Proex e dos projetos e Programas de Extensão.

Gráfico 6 – Informes publicados no Portal da UFCA

Fonte: Proex/UFCA (2020).
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Blo� d� PROEX

Em 2020, o blog da PROEX postou 72 publicações contemplando as ações de

extensão, eventos, editais de seleção de projetos e concessão de bolsas, seleção de

bolsistas, ações voltadas à pandemia, etc.

Gráfico 7 – Postagens feitas no Blog da PROEX

Fonte: Proex/UFCA (2020).

Fanpag� d� �tensã�

Desde 2009 a fanpage da extensão é utilizada para interagir com a comunidade

interna e externa na divulgação das ações de extensão. No ano de 2020, foram

publicadas 133 postagens na fanpage @extensaoufca, e atingiu cerca de 2.0446

seguidores até o final do ano de 2020.

Infográfico 1 – Insights da Fanpage da Extensão

Pessoas
alcançadas 8.520

6 Dados coletados em: 2 mar. 2021.
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Engajamento 3.790
Comentários 142

Compartilhament
os 187

Reações 1.140
Fonte: Proex/UFCA (2020).

Instagra� d� �tensã�

Criado em 6 de julho de 2020, o instagram abrange publicações relacionadas à

cobertura das ações de extensão da UFCA, no perfil @extensaoufca os extensionistas

podem divulgar as suas ações marcando o perfil da extensão. O instagram da extensão

possui publicações em forma de feed, stories e IGTV. No ano de 2020 foram publicadas

168 postagens no feed, 121 stories e 28 vídeos no IGTV sobre extensão da UFCA que

foram curtidas, comentadas, compartilhadas, salvas pelos internautas, assim,

alcançando 1.169 seguidores7.

Infográfico 2 – Insights do Instagram da Extensão UFCA

Curtidas 10.694

7 Dados contabilizados em: 3 mar. 2021.
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Comentários 1.649
Compartilhament

os 10.907
Post Salvos 259

Alcance 51.060
Fonte: Proex/UFCA (2020).

Dessa forma, o NADDE vem fortalecendo a divulgação das ações de extensão

através dos canais de comunicação da PROEX e UFCA. Vale destacar xxxxxx
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Núcle� d� Gerenciament� d� Dad�
O Núcleo de Gerenciamento de Dados foi implementado em 2019 e tem como

objetivos assessorar e dar apoio em tecnologia da informação dentro da PROEX,

promovendo a transparência ativa na divulgação de dados e prestação de contas, além

da elaboração e cálculo de indicadores para avaliar, monitorar e evoluir as ações de

extensão da UFCA. Algumas de suas ações realizadas foram:

a) levantamento dos dados para o relatório de gestão das ações em 2019;

b) desenvolvimento do documento intitulado Guia de Definição de Dados e

Indicadores da PROEX para ser utilizado como referência para a coleta de

dados na PROEX;

c) levantamento dos dados das ações desde 2007 em planilhas Power BI

para posterior criação do Portal de Dados de PROEX, conforme consta na

Figura 8:

Figura 5 – Captura de tela do Portal de Dados da Proex

Fonte: Proex/UFCA (2020).

d) levantamento dos dados para criação da página de georreferenciamento
das ações do período 2018-2020;
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e) suporte na execução das atividades da UFCA Itinerante na Rede no
município de Campos Sales;

f) participação nas oficinas e demais atividades executadas pela PROPLAN
como parte do projeto de desenvolvimento do novo PDI;

g) conclusão do processo de mapeamento de processos do Núcleo de
Gerenciamento de Dados junto à PROPLAN;

h) participação no curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
“Transformando Idéias em Projetos”

Foto 5 – Curso  ENAP “Transformando Idéias em Projetos”

●
Fonte: Proex/UFCA (2020).

Núcle� Gestor

O Núcleo Gestor tem por finalidade promover a gestão financeira e
administrativa de toda a Pró-reitoria, realizando atividades como pagamento de bolsas
de extensão, contratação de bolsistas e estagiários, apoio ao mapeamento de processos
e riscos das atividades da PROEX e respostas à auditoria interna da UFCA.
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Equip� d�
Pr�-Reitori� d�
�tensã�

Fabiana Lazzarin - Pró-Reitora de Extensão
Angélica Almeida - Pró-Reitora Adjunta e Coordenadora de
Gestão das Ações
Aline Rodrigues - Administradora da Coordenadoria de
Integração e Fomento das Ações
Arícia Miranda - Chefe de Divisão de Integração de Ações da
Microrregião II
Diógenes Gonçalves - Assistente em Administração na
Coordenadoria de Políticas Extensionistas
Emanoella Callou - Chefe do Núcleo de Apoio à Divulgação e à
Difusão
Francilda Mendes - Coordenadora de Políticas Extensionistas
Gabriela Catunda - Programadora Visual
George Soares - Chefe do Núcleo Gestor
Germano Sampaio - Chefe de Divisão de Integração de Ações
da Microrregião I
Hemerson Soares - Auxiliar Administrativo do Núcleo de Apoio
à Divulgação e à Difusão
Jacqueline Melo - Auxiliar Administrativo da Coordenadoria de
Gestão das Ações
Hugo Rangel - Chefe da Divisão de Fomento
Larissa Gonçalves - Auxiliar Administrativo da Coordenadoria
de Gestão das Ações
Luciana Bessa - Secretária Executiva e Assessora de Apoio ao
Tratamento e a Organização de Documentação
Nágila Gonçalves - Auxiliar Administrativo da Coordenadoria de
Integração e Fomento das Ações
Paola Accioly - Chefe do Núcleo de Gerenciamento de Dados
Polliana Luna - Chefe de Divisão de Regulamentação,
Acompanhamento e Avaliação
Milton Jarbas - Chefe de Divisão de Integração de Ações da
Microrregião III
Ricardo Aladim - Chefe de Divisão de Articulação da extensão
Noelia Souza - Coordenadora de Integração e Fomento das
Ações
Saulo Lima - Chefe de Divisão de Monitoramento e Sistema de
Informações
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