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1. INTRODUÇÃO 
 
A Universidade de Pernambuco, frente ao desafio de produzir conhecimento 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão e considerando o atual 

desenvolvimento da sociedade, reafirma seu compromisso com a formação de 

cidadãs/aos profissionais, reflexivos e críticos, pautando-se pelos seguintes 

princípios norteadores: 

 

1. Defesa da autonomia universitária de forma a garantir o quadro de 

servidores/as, a sustentabilidade financeira e administrativa; 

2. Gestão democrática, compromisso com a ética, o diálogo com as entidades 

representativas e com a comunidade acadêmica; 

3. Efetivação de políticas de permanência estudantil; 

4. Desenvolvimento de políticas de valorização de servidores/as (docentes e 

técnicos/as administrativos/as); 

5. Implementação de modelo de gestão administrativa com vistas à melhoria 

da funcionalidade de todos os campi, e 

6. Adequação de orçamento e de recursos financeiros para a consolidação e 

expansão de suas atividades. 
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2. A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

A PROEC tem por missão propor e desenvolver políticas acadêmicas de 

extensão universitária, de cultura e de esportes no âmbito da UPE.  

 
2.1 Objetivos Gerais da Proec 
 

a)       Promover políticas de extensão universitária, de esportes e de cultura no 

âmbito da UPE;  

b) Fomentar o desenvolvimento de atividades extensionistas com potencial 

de formação acadêmica para estudantes de graduação e de pós-graduação;  

c) Estimular a sistematização e a publicação de conhecimentos produzidos 

a partir de experiências extensionistas; 

d) Preservar e ampliar o patrimônio cultural, material ou imaterial da 

sociedade;  

e) Valorizar marcos e manifestações culturais;  

f) Incentivar formas de manifestações artísticas e culturais nos espaços 

internos e externos à UPE. 

 

2.2 Objetivos da Coordenação de Cultura 
 

• Preservar e ampliar o patrimônio cultural, material ou imaterial;  

• Valorizar marcos e manifestações culturais;  

• Incentivar formas de manifestações artísticas e culturais. 

 

2.3 Objetivos da Coordenação de Esportes 
 

• Promover políticas de valorização do esporte no âmbito da UPE;  

• Valorizar atividades integrativas de esporte e saúde. 

 

2.4 Objetivos da Coordenação Pedagógica 

• Organizar conteúdos e referenciais teórico-metodológicos fundamentais 
à formação do profissional qualificado e atento à realidade local; 

• Orientar processos de formação pluralista que assegure ao profissional, 
atuação na realidade em constante diálogo com as demandas locais. 

2.5 Objetivos da Coordenação de Mídias Pedagógicas 
 

• Promover espaços de prática de extensão universitária através das 
mídias digitais; 

• Consolidar formações para criação de conteúdo extensionista através 
das mídias.  
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2.6 Metas da Extensão - PDI 
 
1. Aumentar os recursos financeiros destinados a subsidiar as atividades 

de extensão universitária;  

2. Desenvolver atividades extensionistas com qualidade e com real 

potencial de creditação,ocupando 10% da carga horária total dos cursos e para 

todos/as os/as estudantes; 

3. Aumentar o número deatividades de Extensão e de Cultura vinculados a 

programas institucionais; 

4. Vincular atividades de extensão às políticas públicas, com fomento 

público Federal e/ou Estadual e/ou Municipal (UPE/PDI 2019-2023). 

 

 
2.7 Estratégias Gerais da Proec 
 

1. Fortalecer a integração da UPE com as políticas públicas de cultura e 

arte;  

2. Fomentar programas institucionais de Extensão dirigidos às escolas 

públicas, numa perspectiva da melhoria do Ensino; 

3. Fomentar a articulação e integração intercampidos diversos programas e 

projetos de Extensão e Cultura da UPE, em atendimento às demandas 

das comunidades interna e externa de cada Campus;  

4. Fomentar concepção e execução de atividades de Extensão que 

promovam a interdisciplinaridade e interprofissionalismo entre a 

Universidade e a Sociedade e entre as Unidades; 

5. Incentivar a publicização e veiculação em meios de comunicação social 

dos impactos sociais das atividades de extensão desenvolvidas; 

6. Fortalecer a cultura da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão nas práticas da comunidade acadêmica; 

7. Fortalecer a cultura do legado social nas ações extensionistas, pela 

interação dialógica com a comunidade externa, prioritariamente, no 

entorno de cada Campus da UPE; 

8. Incentivar e apoiar a inserção da extensão no currículo; 

9. Ampliar e consolidar eventos de ação cultural multidisciplinar para 

complementar o processo de formação acadêmica dos estudantes e da 

sociedade; 

10. Fortalecer a discussão de concepções de extensão e cultura enquanto 

dimensão acadêmica para aprender e produzir o conhecimento; 

11. Fomentar a exposição para a comunidade interna e externa detrabalhos 

autorais de expressão artística e cultural; 

12. Incentivar e apoiar a participação de docentes extensionistas em editais 
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externos lançados por instituições de fomento federal, estadual e/ou 

municipal; 

13. Consolidar as mídias sociais como campo dialógico para extensão 

universitária, ancorando produções acadêmicas em interação com a 

sociedade; 

14. Reconhecer os saberes da cultura popular; 

15. Desenvolver eventos culturais no âmbito da UPE, em diálogo com 

agentes culturais; 

16. Desenvolver ações desportivas de integração da comunidade acadêmica 

com a sociedade. 

 
  



7  

2.8 Metodologia de Trabalho 
 

A metodologia de trabalho na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura considera os 

princípios democráticos do diálogo participativo e crítico que sustentam a 

gestão universitária estabelecidosno Estatuto da UPE. As ações são 

planejadas com base em diagnóstico situacional, construídos coletivamente 

sob coordenação da PROEC, em diálogo com o colegiado dos coordenadores 

setoriais de Extensão e Cultura, e, com a Câmara de Extensão. Considera, 

ainda, as condições e o papel da extensão na atual conjuntura, bem como 

osrumos da legislação do ensino superior. 

 

O desenvolvimento das atividades é realizado a partir das seguintes etapas:  

 

1ª etapa - Estudo de demandase de proposições de políticas e/ou de 

atividades por parte dos membros da PROEC;  

 

2ª etapa - Estudo das proposições no colegiado dos coordenadores setoriais 

de extensão e/ou câmara de extensão. Quando necessário, as temáticas 

seguem para aprofundamentoem grupo de trabalho específico e/ou para 

consulta pública; 

 

3ª etapa-Após aprovação na Câmara de Extensão, as pautas aprovadas que 

requeiram regulamentação, seguem para os colegiados superiores. No caso de 

editais, cursos de formação, seminários, oficinas ou demais orientações gerais 

de atividades extensionistas, as conclusões são encaminhadas imediatamente 

após aprovação, seguindo para publicação no site da UPE e difusão junto 

àscoordenações setoriais de extensão e comunidade acadêmica. 
 
2.9 Desafios Para O Futuro 
 
Desenvolver atividades de extensão universitáricom qualidade e quantidade 

suficientes para atender o art. 4 da Diretriz Nacional de Extensão Universitária, 

Resolução CNE nº 7/2018, que determina que “as atividades de extensão 

devem compor, no mínimo, 10% do total de carga horária curricular estudantil 

dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos 

cursos”. 

 

Até 2023: 
 

• Inserção curricular da extensão nos cursos, com o mínimode 5% da 

carga horária total; 

• Divulgação científicamínima de 30% das atividades de extensão 
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cadastradas na PROEC, através de artigos acadêmicos; 

• Ampliação anual do investimento em atividades extensionistas: 2020 - 
45%; 2021 - 35%; 2022 - 30%(Fonte: PDI - UPE, 2019/2023). 
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2.10 Organograma da Proec 
 
 

 
 
 
 
* Em 2021 foram acrescentadas experimentalmente a equioe da PROEC, duas 
coordenações: Coordenação de Mídias Pedagógicas; e Coordenação Pedagógica 

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO GERAL DE  
EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO DE CULTURA COORDENAÇÃO DE ESPORTES 

SECRETARIAS DE EXTENSÃO DIVISÕES DE EXTENSÃO 
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3.DIAGNÓSTICO 
 
3.1. Diagnóstico 2019 
 

a) Da equipe e do espaço físico de Gestão 

 

Em 2019 a equipe da PROEC foi constituída por quatro docentes e quatro 

servidoras/es: 02docentes com carga horária de 30h; 02docentes com carga 

horária de 20h, e 04 servidoras/es técnicas/os com carga horária de 30h; 

 

b) Dos equipamentos disponibilizados 

 

Foram disponibilizados quatro computadores e uma impressora. 

 

c)  Do financiamento das atividades 

 

Do total de 280 mil reais disponíveis para o fomento, apenas 180 mil haviam 

sido distribuídos entre os proponentes de atividades de extensão. 

 

d) Da regulamentação disponível 

 

A extensão foi regulamentada na UPE como política de curricularização da 

extensão, norma aprovada em 2017 (Resolução CEPE 068/2017). 

 

3.2 - Diagnóstico 2020 
 

- Há necessidade de formação para às/aos membras/os da Câmara de 

Extensão e Cultura, que embase o desenvolvimento de política de extensão 

universitária;  

- Com a Pandemia da Covid-19, as atividades da extensão precisaram ser 

adaptadas para o formato remoto; 

- Em 2019 foram realizadas iniciativas de formação para uso de tecnologias, 

especialmente para produção de audiovisuais e de podcasts; 

- O distanciamento imposto pela pandemia impediu a realização de atividades 

presenciais; 

- Observa-se a pouca qualificação docente para a realização de atividades de 

exensãopor meios remotos; 

- Em relação a sua instalação, a PROEC passou a utilizar 06 salas dispostas 

no andar térreo do Prédio Central da Reitoria; 

- Do financiamento das atividades, os valores destinados a atividades 

esportivas, viagens e diárias foram suprimidos do orçamento e 

destinadosàsdespesasde auxílio estudantil, durante a pandemia de Covid-19. 

- Da regulamentação disponível, o Guia da Creditação da Extensão foi 

atualizado pela PROEC e PROGRAD. 
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3.3 - Diagnóstico 2021 
 
- O ambiente de isolamento social continuou com o avanço da segunda onda 
da Covid-19. 
- As atividades acadêmicas, incluindo a extensão, foram organizadas para o 
formato remoto; 
- A experiência vivida em 2019, com as atividades remotas, serviu para 
reorientar novos passos, sobretudo quanto a qualificação das atividades, 
passando de produtos pedagógicos com pouca qualidade técnica, para 
produtos diversificados, atingindo maior público-alvo, com melhor qualidade 
técnica e acessibilidade; 
- Também foram observadas a retomada de atividades de extensão na 
modalidade presencial, respeitando as regras sanitárias; 
 

 

4. PRINCIPAIS AÇÕES DA PROEC 
 
4.1. Ações 2019 
 

4.1.1Fomento de atividades de extensão por meio de edital, PFA Extensão 

2019; 

4.1.2Aberto processo de submissão de atividades de extensão em Edital de 

Fluxo Contínuo; 

4.1.3Mapeamento do perfil de ações de esporte nas Unidades da UPE; 

4.1.4Oficinas de Sistematização da Experiência de Extensão (06 oficinas); 

4.1.5Oficinas sobre a concepção de Extensão na Diretriz Nacional de 

Extensão; 

4.1.6Seminários de extensão nas Unidades (05 seminários); 

4.1.7Oficinas de produção de audiovisuais sobre o impacto da extensão na 

sociedade com a TV PE (02 oficinas, 38 participantes); 

4.1.8.Aquisição e distribuição de material de apoio à produção de audiovisuais 

nas Unidades (20 kits - Tripé para câmera fotográfica e microfone de lapela); 

4.1.9.Campanhas de apoio a demandas sociais (02 campanhas - Moçambique 

e Venezuela); 

4.1.10Festival de Música da UPE 2019; 

4.1.11Mostra Fotográfica da UPE 2019 (quatro mostras itinerantes); 

4.1.12Participação em Fóruns Regionais e Nacionais (FORPROEX Regional e 

Nacional, ABRUEM); 

4.1.13Elaboração de projetos de prestação de serviço vinculados a políticas 

públicas  

        - Sec. de Educação Paulista;  

        - Sec. Educação deOlinda;  

        - Conservatório Pernambuco de Música; 

4.1.14Apresentações de relatos de experiências e prática de extensão durante 

a Semana Universitária 2019; 

4.1.15Apoio financeiro para inscrição de estudantes nos Jogos Universitários 
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de Pernambuco -JUPs; 

4.1.16Relançamento da Revista de Extensão da UPE, em formato open jornale 

adequação às condições para ISSN; 

4.1.17Regulamentação dos seguintes temas:  

- LIGAS acadêmicas;  

- Cursos de Extensão;  

- Notório Saber em Cultura Popular; 

 
 
4.2Ações 2020 
 
 
 

4.2.1 Lançamentodoedital de fomento de atividades de extensão - PFA 

Extensão 01/2020; 

4.2.2 Lançamentodoedital de chamada de fluxo contínuo de extensão - 

PROEC 02/2020; 

4.2.3 Lançamento doedital de título de Notório Saber em Cultura Popular - 

PROEC 03/2020; 

4.2.4 Lançamento do edital de cadastro de avaliadores de atividades de 

extensão - PROEC 04/2020; 

4.2.5 Lançamento do edital projeto Conhecimento Solidário - PROEC 

05/2020; 

4.2.6 Lançamento doedital para Mostra Fotográfica - PROEC 06/2020; 

4.2.7 Lançamento do edital de chamada de propostas para formação 

docente da UPE no uso de plataformas digitais - PROEC 07/2020; 

4.2.8 Lançamento doedital de seleção de áudios educativos no formato 

Podcast - PROEC 08/2020; 

4.2.9 Lançamento doedital para seleção de Poesias e Crônicas - PROEC 

09/2020; 

4.2.10 Lançamento doedital de chamada para cadastro de avaliadores de 

produção textual, Poesias e/ou crônicas - PROEC 10/2020; 

4.2.11 Lançamento doedital para realização do Prevupe Solidário -PROEC 

11/2020; 

4.2.12 Lançamento do edital de chamada para cadastro de avaliadores de 

atividades culturais promovidas pela Secretaria de Cultura de Pernambuco - 

PROEC/SECULT 12/2020; 

4.2.13 Realização de seis oficinas de produção de audiovisuais em parceria 

com a TV - PE; 

4.2.14 Realização de49oficinas sobre uso de tecnologias para a extensão e 

para o ensino (1.569 participantes); 

4.2.15 Realização do Simpósio 2020 sobre atividades de extensão mediada 

por tecnologias; 

4.2.16 Lançamento do ano comemorativo ao centenário Paulo Freire em 

parceria com o Consórcio Universitas; (Realizado estudo sobre a obra 
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Comunicação e Extensão de Paulo Freire); 

4.2.17 Realização de quatro mostras fotográficas sobre a atuação da UPE 

na Pandemia do Covid-19; 

4.2.18 Realização da mostra de poesias e crônicas; 

4.2.19 Participação em Fóruns Regionais e Nacionais (FORPROEX 

Regional e Nacional, ABRUEM); 

4.2.20 Participação na Câmara de Extensão da ABRUEM e realização de 

diagnóstico da extensão nas IES estaduais e municipais filiadas; 

4.2.21 Apresentações de relatos de experiências e prática de extensão 

durante a Semana Universitária 2019; 

4.2.22 Hospedagem da Revista de Extensão da UPE na plataforma NCTI, 

no open jornal, com registro da REUPE no ISSN(2675 2328);  

4.2.23 Realização da Semana Universitária em conjunto com a PROGRAD 

e PROPEGI; 

4.2.24 Regulamentação dos seguintes temas:  

• Ciclo de avaliação de programas e projetos de extensão - Resolução 

CEPE 036/2020  

• Critérios para formação e o funcionamento de comissão de 

especialistas a ser designada pela câmara de extensão e cultura, 

para emitir parecer de mérito ao título de Notório Saber em Cultura 

Popular - Resolução CONSUN 020/2020: 

• Orientações para atividades de extensão mediada por TIC; 

(publicado) 

• Escrita das Normas para elaboração, registro, controle e emissão de 

certificados, declarações e certidões no âmbito da UPE (texto em 

discussão - publicado); 

4.2.25 Estruturação do canal UPE para publicação de audivisuais e eventos 

(no Youtube) e para publicação de podcasts (em cincoplataformas de 

streaming);   

4.2.26 Divulgaçãoem rádio websda produção de podcasts (Rádio Tempo de 

Paz; Rádio Metanoia). 

4.2.27 Realização de quatro chamadas para extensionistas voluntários, com 

o objetivo de realizar difusão de informações e conhecimentos de interesse 

público, por meio de audiovisais e Podcast. 

 
4.3 Ações em 2021 
 

4.3.1 Lançamento do edital de fomento de atividades de extensão - PFA 

Extensão 01/2021; 

4.3.2 Lançamento do edital de chamada de atividades em fluxo contínuo  

PROEC 02/2020; 

4.3.3 Lançamento do edital Movimente-se PROEC 03/2021, para seleção 

de produtos em vídeos e/ou podcasts, avulsos e/ou episódios de séries, 
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produzidos por estudantes e/ou por técnicas/os, com supervisão de 

docentes, com orientações para a realização de atividades físicas; 

4.3.4 Lançamento do edital centenário Paulo Freire PROEC 04/2021, para 

estimular o desenvolvimento de atividades de extensão universitária 

voltadas ao aprofundamento do pensamento de Paulo Freire para a 

educação; 

4.3.5 Lançamento do Edital Extensão 05/2021 para seleção de podcasts 

educativos, seriados ou em episódio único, contemplando as diversas áreas 

de conhecimento, visando compor a programação permanente de podcasts 

no canal UPE nas Redes.  

4.3.6 Lançamento do Edital de Extensão 06/2021 de docente formador para 

atuar nas áreas do currículo do Ensino Médio no PREVUPE. 

4.3.7 Lançamento do edital Edital Extensão 08/2021 - Festival de Música e 

Poesia da UPE.   

4.3.8 Lançamento do Edital PROEC 09/2021 UPE-Sports, para atividades 

de jogos digitais de forma remota. 

4.3.9 Lançamento do Edital Extensão 10/2021, chamada para Tradutores 

de Espanhol. 

4.3.10 Lançamento de Edital PROEC 11/2021, chamada para cadastro de 

parecerista de atividades culturais; 

4.3.11 Fórum sobre Creditação da Extensão. 

4.3.12 Fórum sobre a relação da extensão universitária com a pesquisa 

científica; 

4.3.13 Realização do evento de outorga do título de Notório Saber em 

Cultura Popular. 

4.3.14 Participação na vice-presidência do Fórum Regional de Pró-reitores 

de Extensão (FORPROEX); 

4.3.15 Participação na Câmara de Extensão da ABRUEM; 

4.3.16 Apresentações de relatos de experiências e prática de extensão 

durante a Semana Universitária 2021; 

4.3.17 Realização da Semana Universitária em conjunto com a PROGRAD 

e PROPEGI; 

Estudos para implementar instalação de sistema de gestão da extensão 

universitária junto a UFPE. 

4.3.18 Regulamentação dos seguintes temas:  

• Resolução 030/2021, regulamenta atividades de extensão por meio 

remoto; 

• Resolução 062/2021, normas para emissão de certifiados, 

declarações e certidões, em conjunto com PROPEGI e PROGRAD;   

• Resolução CEPE 049/2021, altera a política de curricularização da 

extensão. (em conjunto com a PROGRAD); 

• Resolução CONSUN 049/2021, altera a resolução CONSUN 

020/2020 de Notório Saber na UPE; 
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• Resolução CONSUN 047/2021, institui e regulamente as atividades 

de voluntariado na UPE; 

4.3.19 Lançamento de quatro números da Revista de Extensão da UPE - 

REUPE (ISSN 2675 2328) REUPE. 

4.3.20 Prospecção de parcerias para a realização de extensão: a) Fazenda 

da Esperança; Diocese de Nazaré; Centro Social Dom João Costa – Alto 

José do Pinho; 

4.3.21 Assinatura de Acordos de Cooperação Técnica com instituições 

parcerias: a) Fazenda da Esperança; Diocese de Nazaré; Centro Social 

Dom João Costa – Alto José do Pinho; 

4.3.22 Adoção de procedimentos para emissão dos certificados 

exclusivamente através do SEI. 

4.3.23 Aprovação de Emenda Parlamentar (dep federal Carlos Veras), no 

valor de R$ 100 mil reiais, para cursos de extensão. 

4.3.24 Aprovação em Edital de um Locus de inovação em extensão junto a 

FACEPE. 
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5. DADOS QUANTITATIVOS DA EXTENSÃO – UPE 
 

 
 
5.1.Atividades por modalidade 

 
 

5.2. Atividades por área temática 
 

 

  

MODALIDADES 2019 % 2019 2020 % 2020 2021 
% 

2021 

Programa 42 13,59 47 5,5 55 6,95 

Projeto 182 58,89 532 61,8 359 45,4 

Cursos e Oficinas 28 9,06 122 14,2 142 17,95 

Eventos 53 17,15 93 10,8 129 16,3 

Prestação de Serviços 4 1,31 67 7,7 106 13,4 

Total Geral 309 100% 861 100% 791 100% 

AÇÕES POR ÁREA 
TEMÁTICA 

 2019 %  
2019 2020 %  

2020 2021 %  
2021 

Comunicação 35 7,12 213 24,75 137 17,32 

Cultura 33 6,72 130 15,1 185 23,40 

Direitos Humanos e 
Justiça 36 

7,33 46 
5,34 33 4,17 

Educação 122 24,84 230 26,71 232 29,33 

Meio Ambiente 31 6,31 33 3,83 13 1,64 

Saúde 188 38,28 145 16,84 144 18,20 

Tecnologia e 
Produção 33 

6,72 40 
4,65 14 1,77 

Trabalho 13 2,68 21 2,44 33 4,17 

Total 491 100% 861 100% 791 100% 
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5.3 Quantitativo de estudantes extensionistas por editais 
 

 
  

                                                
1
 Estimado a partir da submissão ao edital PFA 

2Estima-se que cada estudante participa de 2,5 atividades em média por ano. 

Atividades 2019 2020 2021 2022 
Edital de Fomento – 
PFA  

7.323 5.927 18781  

Edital de Fluxo 
Contínuo   

5.850 6.789 2050  

PREVUPE 100 58 506  
PrevUPE solidário x 89   
PodCasts solidário x 110 143  
Música   01  
Movimente-se    105  
Avaliadores - Lei Aldir 
Blanc 

  00  

Centenário Paulo 
Freire 

  36  

Tradutores de 
Espanhol 

  29  

Poesias e Crônicas   x    
Jogos Digitais   03  
Prolinfo   54  
Revista de Extensão 
UPE 

  05  

     
Voluntários no Conh. 
Solidário 

 54    

Fotografias     
Conhecimento 
Solidário  

x 304   

TOTAL de estudantes 13.273 13.331  
 

  

TOTAL estimado de 
estudantes  

 / 2,52=  
5.309 

/2,5 =  
5.897 

 

 
5.456 
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5.4 Número de docentes extensionistas 
 

Quadro – Docentes extensionistas 

 
 

Edital ou Atividades Submissão 
2019 

Submissão 
2020  

Submissão 
2021 

Total de docentes – bruto 1.806  1.605 1653 
Total de docentes líquido 
(emitidos certificados sem 
duplicidade) 

159 702 701 

Média de atividades de 
extensão por docentes  
(MED= nº total de atividades 
realizadas / nº líquido de docentes) 

MED2019 = 
309/159 

=1,94 

MED2020= 
861/702 

= 1,22 
 

MED2021= 
791/701 

=1,12 
 



 

 

6. VALORES EMPREENDIDOS 
 

PROGRAMA DE FORTALECI
 

 
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ACADÊMICO 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ACADÊMICO 

AÇÕES PTRES 

Cota Global do PFA
Inscriçõ

es 
Eventos 

Serviços
Terceiros

Apoio a 
Projetos 
Extensão 

0785 0,00 283.000,00

Semana 
Universit
ária 

0785 0,00 50.000,00

Apoio a 
Extensão 

0785 0,00 7.000,00

Apoio a 
Cultura 

0785 0,00 20.000,00

Apoio as 
Atividade
s 
Esportiva
s 

0785 0,00 15.000,00

SUBTOT
AL 
PROEC 

0785 0,00 375.000,00

AÇÕES PTRES 

Cota Global do PFA 2020
Inscriçõe

s 
Eventos 

Serviços
Terceiros

Apoio a Projetos 
Extensão 

0785 0,00 283.000,00

Semana 
Universitária 

0785 0,00  

Apoio a 
Extensão 

0785 0,00 7.000,00

Apoio a Cultura 0785 0,00  
Apoio as 
Atividades 
Esportivas 

0785 0,00  

SUBTOTAL 
PROEC 

0785 0,00  

AÇÕES PTRES 

Cota Global 
Inscriçõe

s 
Eventos 

Serviços
Terceiros

Apoio a Projetos 
Extensão 

0785 0,00 406.000,00

Semana 
Universitária 

0785 0,00 10.000,00

Apoio a 
Extensão 

0785 0,00  

 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ACADÊMICO – PFA

 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ACADÊMICO – PFA
 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ACADÊMICO – PFA

Cota Global do PFA EMPENHO SALDO

Serviços 
Terceiros 

Material 
Consum
o/ Livros 

TOTAL 
  

283.000,00 0,00 283.000,00 346.080,85 -63.080,85

50.000,00 0,00 50.000,00 16.493,99 35.506,0
1 

7.000,00 0,00 7.000,00   

20.000,00 0,00 20.000,00   

15.000,00 0,00 15.000,00 7.640,00 7.360,00

375.000,00 0,00 375.000,00 370.214,84 4.785,16

Cota Global do PFA 2020 
EMPENH

O SALDOServiços 
Terceiros 

Material 
Consum
o/ Livros 

TOTAL 

283.000,00 0,00 283.000,00 283.000,00 

0,00   

7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 

0,00   
0,00   

0,00 290.000,00  

Cota Global do PFA 2020 

EMPENHO SALDOServiços 
Terceiros 

Material 
Consum
o/ Livros 

TOTAL 

.000,00 0,00 406.000,00 406.000,00 

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

0,00   

19 

PFA 2019 

PFA 2020 

PFA 2021 

SALDO LIQUIDADO SALDO 
  

63.080,85 346.080,85 0,00 

35.506,0 16.493,99 0,00 

 0,00 

 0,00 

7.360,00 7.640,00 0,00 

4.785,16 370.214,84 0,00 

SALDO LIQUIDADO SALDO 

  0,00 

  0,00 

  0,00 

  0,00 
  0,00 

  0,00 

SALDO LIQUIDADO SALDO 

  0,00 

  0,00 

  0,00 



20  

 

  

Apoio a Cultura 0785 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00   0,00 
Apoio as 
Atividades 
Esportivas 

0785 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00   0,00 

SUBTOTAL 
PROEC 

0785 0,00  0,00 443.000,00    0,00 
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7. INDICADORES CONSOLIDADOS DA EXTENSÃO (PDI) 
 

Indicadores Meta Resultado 
em 2019 

Resultado 
em 2020 

Resultado 
em 2021 

 
Potencial de 
creditação 
(ICE)**** 
 

5% (até 
2023) 

 

2,02% 
  1.285.361 * 

 
 

  1.146.441* 
 

 

Publicação 
científica em 
experiências 
de Extensão 

30% (até 
2023) 

5% 
267  

publicações 
** 
 

 
384  

Publicações** 
 

 

Fomento 
interno em 
atividades 
de Extensão 

Elevar em 
100% até 
2022 em 
relação a 

2018 
 

22,5% 
370.214,84*** 

 
290.000*** 

 
443.0003 

 
 
FONTE: 
* CHE – Carga Horária de Extensão vivenciada por estudantes, conforme Relatório de 
Atividades de Extensão, referente ao Edital PFA 01 – 2019 e 2020; e Edital Extensão Fluxo 
Contínuo – 2019 e 2020 

** Relatório de Atividade Docente - RAD 2019 e 2020 

*** Relatório financeiro PROADMI 2019 e 2020 
**** ICE = CHEC/CHT   CHEC - Carga Horária da Extensão Curricularizada (Carga 
horaria do projeto X número de estudantes participantes) CHT – Carga horaria 
total do(s) curso(s) (carga horaria total do(s) curso(s) X número de estudantes do 
curso) 

 

 
  

                                                
3
 Aumento de 52,8% em relação ao ano anteiror 
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8. ESTRATÉGIAS PARA UM FUTURO 

 
2020 

Dimensões Estratégias 

Pessoal - Realizar oficinas de formação em elaboração de 
Projetos; 
- Realizar oficinas de sistematização das atividades de 
Extensão; 
- Realizar oficinas para a produção de audiovisuais. 

Recursos - Solicitar orçamento conforme previsto no PDI; 
- Atender chamadas de editais públicos de fomento a 
atividades vinculadas às políticas públicas; (Olinda, 
PREVUPE) 
- Estimular a realização de atividades nas modalidades 
de Cursos de Extensão e de Prestação de Serviços; 
- Implmentarações articulado com o Programa Governo 
Presente. 

Processos 
internos  

- Regulamentar a Extensão na modalidade Prestação de 
Serviços; 
- Regulamentar o processo de criação de Empresas 
Júnior; 
- Regulamentar a certificação das atividades de 
Extensão. 

Comunicação 
 

- Assinar convênio com a TV PE para veiculação de 
vídeos de intervalos sobre; 
- Aumentar os indicadores de publicação científica; 
- Publicar 02 números da Revista de Extensão da UPE. 

 
 
 
2021 

Dimensões Estratégias 

Pessoal - Desenvolver formação dos coordenadores setoriais de 
extensão, em torno do conceito de extensão 
universitária;  
- Realizar oficinas de formação em elaboração de 
atividades de extensão; 
- Realizar oficinas de produção de audiovisuais; 
- Realizar formação para produção e edição de 
podcasts. 

Recursos - Solicitar orçamento conforme previsto no PDI 
(crescimento de 45% para 2021); 
- Integrar ações ligadas a políticas públicas (PREVUPE; 
Negócio 4.0; Lideranças para 2030; Programa de 
parcerias daPCR; outros. 

Processos 
internos  

- Regulamentar o processo de criação de Empresas 
Júnior; 
- Concluir a regulamentação da certificação das 
atividades de Extensão;  
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- Reavaliar os editais de Fluxo Contínuo, PFA e 
Conhecimento Solidário; 
- Simplificar o processo de submissão de atividades. 

Comunicação 
 

- Aumentar os indicadores de publicação científica; 
- Publicar 02 números da Revista de Extensão da UPE; 
- Elevar as publicações em mídias digitais – fortalecer o 
canal UPE; 
- Fortalecer o canal UPE de podcasts; 
- Enviar periodicamente produtos de extensão para 
redes sociais da UPE. 

 
2022 

Dimensões Estratégias 

Pessoal 
• Ampliar planejamento das políticas de extensão e 

preparação da equipe técnica da PROEC; 

• Ampliar parcerias e acordos de cooperação para 
realização das atividades de extensão; 

• Dialogar individualmente com os coordenadores 
setoriais sobre as atividades extensionistas. 

 
Recursos 

• Apresentar propostas para elevar o 
financiamento das atividades de extensãoo; 

• Investir na qualificação da produção de mídias; 
Processos 
internos  

• Implementar o sistema acadêmico de gestão da 
extensão; 

• Desenvolver programas abrangentes “guarda-
chuvas”; 

Comunicação 
 

• Desenvolver fóruns para compartilhamento de 
experiências (Inserção curricular; relação 
extensão/pesquisa; extensão na EAD; estratégias 
de financiamento; experiências exitosas) 

• Promover encontros entre as ligas acadêmicas; 

• Criar canal de comunicação direta com docentes; 
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2023 
 

Dimensões 
 Estratégias 

  
  
  
  
  
PESSOAS 
  
  

• Enviar para as novas coordenações de cursos, sbsídios sobre a política 
de creditação; 

• Incentivar a publicação na REUPE; 

• Realizar oficinas para elaboração de publicações de extensão; 

• Rever a descrição e pontuação das atividades de extensão no RAD e no 
PAD; 

• Rever a estrutura de gestão da extensão nas Unidades (colegiados e 
secretaria); 

  
  
  
  
RECURSOS 
  
  

• Ampliar o foco na extensão em Editais  FACEPE;  

• Sistematizar com sínteses das experiências; 

• Divulgar lista de revistas de extensão com Qualis. 

• Providenciar o DOI para a revista de extensão da UPE. 

• Ampliar parcerias e convênios para a extensão. 

• Realizar reuniões com os cursos sobre creditação. 

• Ampliar recursos conforme previsto no PDI; 

• Estabelecer um plano de comunicação das ações extensionistas 
UPE/Unidades.  

• Promover oficinas prática de elaboração de projetos de extensão. 

• Divulgar a ações de extensão nas Unidades. 

• Promover atividades presenciais e/ou remotas;  
  

  
  
  
  
  
PROCESSOS 
  

• Promover a edição de editais e ampliar a captação de recursos. 

• Lançar os editais de fomento e de fluxo contínuo no início do 1º 
semestre;  

• Estimular atividades intercursos; 

• Incentivar atividades integradoras entre áreas correlatas e interesses 
comuns; 

• Atualizar o manual de prestação de contas; 

• Realizar fórum regional sobre a creditação da extensão; 

• Realizar edital para revisores e tradutores de artigos de extensão; 

• Na SU organizar salas híbridas entre as Unidades; 

• Compartilhar os certificados que são enviados para os integrantes das 
atividades; 

• Difundir e estimular a política dos ODS nos editais de extensão; 

• Estruturar guias e orientações para orientar participação em editais. 

• Elaborar orientações sobre programas de extensão 
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APÊNDICES 
 
Relatório Fotográfico 2019 
 
Canal de divulgação de audiovisuais com narrativas populares acerca do significado 
social das atividades de Extensão da UPE para a sociedade: 
https://www.youtube.com/channel/UCFRMQfPipRY7uJQLqXbptxg/videos 
 
Canal de divulgação Podcast – Canal UPE 
https://open.spotify.com/show/1loLRJck1WZlTOz1DXdmdt?si=psCsH2DKSJOFYb
yHUxtETw 
 

 
Programa de Extensão Resgatando Sorrisos 

 
Mostra Fotográfica UPE 2019 
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Festival de Música UPE 2019 
 

 
Mesa Redonda “Desafios da integração dos Imigrantes Venezuelanos em Pernambuco” 
Abril de 2019 
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Início da campanha de Doações para vítimas do Ciclone Idai – Moçambique – Abril 
2019 
 

 
Oficina de Sistematização da Experiência de Extensão 
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Oficina Sobre a Concepção de Extensão na Diretriz nacional de Extensão 
 

 
Seminário de Extensão nas Unidades 
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Oficina de produção de Audiovisuais sobre o impacto da extensão na sociedade com a 
TVPE 
 

 
FORPROEX 2019 – São Luiz - MA 
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Participação FORPROEX 2019 
 

 
Projeto de Extensão Teatro Interativo na Semana Universitária 2019 
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Reunião com Equipe do Conservatório Pernambucano de Música – Junho 2019 
 

 
Estudantes da UPE nos Jogos Universitários de Pernambuco 2019 
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Relatório Fotográfico 2020 

  
Campanhas Em 2020 
 

 
 
 
 
  

30
Campanhas 

(testemunho)

Prof. Marcos Machado – medicina Serra Talhada
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Conhecimento Solidário 
 

 
 
  

10 mais vistos 

1ª Etapa -Enfrentar

114
Audiovisuais

170
Professores

107
Estudantes

2ª fase, Superação



34  

 

Podcasts Solidário 
 

 
 
 
 
  

54 

Publicados

110 

Estudantes

90 

professores

54

Pod Casts

110
Estudantes

88
Professores

06 
Plataformas 

streamy

02

Rádios

7.000

sportify
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Mostras Fotográficas 

 
 
 
 
 
  

04
Mostras 

fotográficas

91

Fotografias

47

Professores
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Crônicas E Poesias 

 
 
 
 
  

18
Textos 

publicados

32
Professores
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Prevupe Solidário 
 

 
 
 
 
 
 
  

72
Videoaulas

2.680
Estudantes 

inscritos

89
Extensionistas

14
Professores

24
Avaliadores 

externos
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Cursos e Oficinas 
 
 

 
 
 
  

45
Cursos e/ou Oficinas

45
Professores

1.569
Cursistas
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Avaliação de Atividades Culturais 

 
 
  

63
Professores 

avaliadores de 

atividades culturais

SECULT-PE
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Imagens 
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Relatório Fotográfico 2021 
 

Fevereiro  
 

Março  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

44 
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Abril 
 
 
 

 
 

Maio  
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Junho 

 
 
Julho 
 

 
 

 
Fórum de creditação da Extensão Universitária  
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Agosto 

 
Entrega dos certificados de notório saber em cultura popular 
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Setembro 
 

 
 

 
Outubro 
 

 
Jornada Centenário Paulo Freire – Pedagogia dos sonhos possíveis  
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Novembro 
 

 

Visita ao centro Social Dom João Costa 

  
Curso de Produção audiovisual com celular – fazenda Esperança Muribeca 

 
 

  
Dezembro 
 

 
Assinatura de Cooperação Centro Social Dom João Costa / Assinatura de Cooperação Diocese Nazaré  
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Equipe: 
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