UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

4.4. Extensão
A Universidade desenvolve e socializa a produção de conhecimentos e tecnologias, além de buscar a permanente interação com a sociedade, contribuindo, dessa
forma, para o desenvolvimento tecnológico, político, social e econômico do Estado.
Concomitantemente, procura fortalecer a política institucional de extensão de forma a ampliar o compromisso assumido pela Instituição com a sociedade.
Ao longo da execução deste PDI, a UFES promoverá uma permanente avaliação
das suas ações de extensão visando mantê-las sintonizadas e em harmonia com as
demandas sociais. Visa, também, proporcionar melhoria nos serviços de assistência prestados à comunidade, integrando-os ao ensino, à pesquisa e à extensão, de
modo a fortalecer o desempenho docente e discente, com a finalidade de atender às
necessidades da sociedade.
O Mapa Estratégico de Extensão mostrado a seguir apresenta os principais balizadores que conduzirão as ações desta Área Estratégica da UFES para os próximos 5
(cinco) anos, referenciados em seu Objetivo Estratégico, nas suas Estratégias e nos
seus Projetos Estratégicos.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2015-2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - MAPA ESTRATÉGICO: EXTENSÃO
METAS:
1) Meta: Aumentar em 15% o número de docentes envolvidos em projetos de extensão. Indicador: % de docentes envolvidos em projetos de extensão.
2) Meta: Aumentar em 15% o número de docentes envolvidos em programas de extensão. Indicador: % de docentes envolvidos em programas de extensão.
3) Meta: Aumentar em 15% o número de estudantes envolvidos em projetos de extensão. Indicador: % de alunos envolvidos em programas de extensão.
4) Meta: Aumentar em 5% a participação do setor público no financiamento da extensão. Indicador: % da participação do setor público no financiamento da extensão.
5) Meta: Aumentar em 20% o número de municípios beneficiados com extensão. Indicador: Número de municípios beneficiados com extensão.

MISSÃO UFES: “Gerar avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais e sociais, por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, produzindo, transferindo e socializando conhecimentos e inovações que contribuam para
a formação do cidadão, visando ao desenvolvimento sustentável no âmbito regional, nacional e internacional”.

ENSINO

PESQUISA

VISÃO UFES: “Ser reconhecida como instituição pública de excelência nacional
e internacional em ensino, pesquisa e extensão, integrada à sociedade e
comprometida com a inovação e o desenvolvimento sustentável.”

EXTENSÃO

ASSISTÊNCIA

GESTÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Ampliar e consolidar qualitativamente a relação da Universidade com a sociedade, desenvolvendo ações de extensão por meio de processos educativos, culturais e
científicos, articulados com o ensino e a pesquisa, voltados à socialização do conhecimento e à solução de questões regionais, nacionais e internacionais.
ESTRATÉGIAS
01

02

03

PROJETOS ESTRATÉGICOS
Projeto Estratégico 2:
Elaboração de editais
internos de
financiamento de
extensão.

Definir e
implementar
política de
extensão.

Projeto Estratégico 1:
Definição de
“políticas” de
investimento em
ações de extensão.

Estimular parcerias
com outras
instituições e
fomentar as ações
existentes.

Projeto Estratégico 1:
Mapeamento e
disponibilização de
potenciais parcerias
público-privadas.

Ampliar a integração
entre Universidade,
poder público,
iniciativa privada,
escolas e movimentos
sociais.

Projeto Estratégico 1:
Criação de fórum específico
que congregue os diversos
públicos usuários.

Projeto Estratégico 2:
Promoção de
intercâmbios
extensionistas com
outras instituições.

Projeto Estratégico 3:
Desenvolvimento das
“políticas” para criação
e implementação de
bolsas de extensão
para discentes,
técnicos e professores.

Projeto Estratégico 4:
Vinculação das
atividades de
extensão ao Projeto
Pedagógico dos Curso
de Graduação.

Projeto Estratégico 3:
Incentivo à participação
em editais de fomento
à extensão.
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Projeto Estratégico 5:
Extensão da
atribuição de carga
horária para
servidores TAEs em
atividades de
extensão.

Projeto Estratégico 6:
Fomento aos
programas de
extensão que
garantam ações
ambientais
sustentáveis.

Projeto Estratégico 7:
Fortalecer as ações de
extensão relacionadas
às demandas sociais e
ao desenvolvimento
humano.

