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APRESENTAÇÃO
Este relatório tem como objetivo
apresentar as ações desenvolvidas pela
Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade
Federal do Espírito Santo, no exercício de
2018. Na divulgação dos resultados atingidos junto às comunidades acadêmica e
externa, foi empreendida uma análise qualitativa, com a apresentação dos desafios
e conquistas alcançados, encarados como
forças primordiais para impulsionar as ações
da Extensão da UFES nos próximos anos.
A universidade pública é um importante espaço de produção, acumulação e disseminação de conhecimentos.
Ela se fundamenta em três bases que são
inter-relacionadas: ensino, pesquisa e ex-

tensão. 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 onde
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 e ambientais articulados para e com 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.
Outra função social importante da
Universidade é a elaboração e articulação de
políticas públicas por meio da participação
em fóruns, consultorias e núcleos específicos de atuação. Assim, além da sua importância como geradora de políticas públicas,
a Extensão Universitária se apresenta como
um instrumento de participação e inserção
social, na interação entre universidade e comunidades.
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A PROEX
A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) responde pela gestão da extensão que inclui programas,
projetos, cursos, palestras e prestação de serviços,
ancorados no intercâmbio entre a Instituição e a
sociedade. É o órgão de apoio e assessoramento às ações de extensão da Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES), integrando-se ao ensino
e à pesquisa, promovendo por meio da oferta de
ações a integração entre as comunidades interna
e externa da UFES. 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.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento
Institucional 2015-2019, os objetivos estratégicos
da Pró-Reitoria de Extensão são “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”.
A relação de interação estabelecida entre
a Universidade e a sociedade pode ser compre-

endida como uma relação social de impacto e de
transformação, na qual, ambas, a sociedade e a
Universidade, buscam eleger questões prioritárias, formular soluções e compromissos pessoais
e institucionais para a mudança social. Assim, os
interesses e as necessidades são compartilhados
e buscam a melhoria da qualidade de vida.
O ano de 2018 foi importante para a Extensão no sistema de educação superior do país,
com a homologação da Resolução que estabelece as Diretrizes para as Políticas de Extensão da
Educação Superior Brasileira, em 14 de dezembro de 2018. Além de definir conceitos, diretrizes
e princípios para a Extensão em todo o sistema
de Educação Superior do país (público, privado e
comunitário), a normativa estabelece parâmetros
de avaliação, registro e planejamento das ações
extensionistas. A Resolução determina ainda que
ações extensionistas são aquelas que envolvam
diretamente as comunidades externas às Instituições de Educação Superior (IES) e que estejam
vinculadas à formação do estudante. A extensão
universitária apresenta-se, assim, como função
potencializadora na formação dos estudantes e na
possibilidade de intervenção junto à sociedade, fatores essenciais para que a universidade se afirme
como instrumento emancipatório.
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Mas, se a aprovação das Diretrizes indica
um avanço para a Extensão, ela também implica
em muitos desafios para a sua consolidação, junto
ao Plano Nacional de Educação (2014-2024), que
estabeleceu que 10% da carga horária dos cursos
de graduação deverá ser cumprida por meio da
participação em programas ou projetos de extensão universitária. No ano de 2018 a PROEX, juntamente com a PROGRAD, realizou reuniões para
discutir a creditação da extensão como parte integrante e fundamental para a formação do estudante, culminando com a instituição da Instrução
Normativa PROEX/UFES Nº 002, de 23 de abril de
2018, que dispõe sobre as atividades consideradas
de extensão no âmbito da UFES. Uma outra participação ativa da PROEX foi no III Seminário Docência no Ensino Superior “A Extensão nos currículos
dos cursos de Graduação da UFES”, realizado em
maio, com a presença da Pró-Reitora de Extensão
Profª Ana Inês Sousa, da UFRJ.
Um outro marco importante dado por esta
Pró-Reitoria neste ano foi a decisão, juntamente com o NTI, de estudos para o desenvolvimento
de um novo sistema de informação da PROEX, em
substituição ao atual SIEX. Foram realizadas inúmeras reuniões com a participação de técnicos e
diretores da PROEX e do NTI, assim como com a
Câmara de Extensão, sendo que a previsão de implementação do novo sistema é janeiro de 2019.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) está organizada
administrativamente da seguinte forma:

Gabinete
Pró-Reitora: Angélica Espinosa Barbosa Miranda

O Gabinete da ProEx é o órgão executivo máximo da Pró-Reitoria, responsável por planejar, administrar, coordenar e fiscalizar todas as atividades extensionistas da universidade, além de fomentar
convênios e parcerias para viabilizar projetos relacionados à interação universitária com a comunidade de modo a garantir o desenvolvimento e a visibilidade das atividades e da produção de conhecimento e divulgação da Ufes.

Assessoria de Gestão

A Assessoria de Gestão é responsável por auxiliar administrativamente o gabinete da Pró-Reitoria, tendo como objetivo a otimização de processos e atividades dos setores. Esta assessoria abarca a
seção de apoio administrativo que é o setor de “entrada” para todos
os processos, protocolados, solicitações e memorandos que chegam
à Proex.
Integrantes: Izabela Bomfim Chaves, Mariene Kohler e Marinéia
Kohler.

Câmara de Extensão

A Câmara de Extensão é o órgão deliberativo e consultivo sobre
a Extensão Universitária. Ele é presidido pela Pró-reitora e composto
por representantes de todos os centros de ensino da Ufes. A Câmara
de Extensão é responsável pelo estabelecimento das políticas extensionistas da Universidade e pelo cumprimento das diretrizes nacionais
e institucionais da extensão universitária no âmbito dos diferentes
Centros e departamentos de Ensino. Os membros da Câmara se reúnem em sessões ordinárias, em datas pré-fixadas, uma vez por mês. A
Câmara é composta por 11 (onze) representantes docentes, sendo um
de cada Centro Acadêmico, dois representantes discentes e um representante técnico-administrativo da UFES. Ao final do ano de 2018, a
Câmara apresentou a seguinte composição:
CE: Júlia Rocha Pinto
CT: Maurice Barcellos da Costa
CAR: Flávia Mayer dos Santos
Souza
CCE: Sergio Mascarello Bisch
CCS: Pedro Florêncio da Cunha
Fortes
CCAE: Mariana Duran Cordeiro
CCHN: Donato de Oliveira

CCJE: Juliana Sabino Simonato
CCENS: Alcemi Almeida de Barros
CEFD: Ubirajara de Oliveira
CEUNES: Marcia Regina Santana
Pereira
REP. TÉC-ADM: Rogério Dias Fraga
REP. ESTUDANTIL: sem representação
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Departamento de Gestão da Extensão

Diretor: Profº Athelson Stefanon Bittencourt
O Departamento de Gestão da Extensão é responsável por
gerir as ações de extensão, desde sua inclusão no Sistema de Informação até a emissão de certificado. É composto pelas seguintes divisões:
- Divisão de Fomento à Extensão: Este setor visa auxiliar coordenadores de projetos na elaboração e gestão das ações de
Extensão com vistas à captação de recursos para andamento dos projetos. O setor possibilita aos projetos, por meio de
contrato com a fundação de apoio, melhorias na tramitação e
aplicação de recursos arrecadados com cursos de eventos na
universidade, além de contribuir na organização administrativa dos editais internos de fomento e do programa de bolsas.
Integrantes: Wayna da Penha Sad Lyrio Stringari e Antonio Penina Netto
- Divisão de Registro de Certificação: Setor responsável pelo
registro das atividades junto ao Sistema de Informações da Extensão (SIEX), acompanhamento e monitoramento das ações
por meio de relatórios, atualizações das informações e outros
procedimentos necessários à gestão da extensão na PROEX.
Integrante: Vera Lucia Santa Clara
Subordinada a esta divisão está a Seção de Emissão de Certificados que é responsável por registrar e emitir a certificação
de todas as ações de extensão.
Integrantes: Valéria Verardo da Costa e Eduardo Cruz

Departamento de Inovação e Divulgação da
Ciência

Profº Laércio Evando Ferracioli da Silva
O Departamento de Inovação e Divulgação
da Ciência é responsável por divulgar e estimular as
ações de extensão que se referem à inovação e à divulgação da ciência, tecnologia, cultura e arte para
a promoção de uma formação cidadã. É composta
pela seguinte divisão:
- Divisão de Integração com o Setor Público
e Privado: Responsável pela interação com
a comunidade externa no intuito de divulgar
programas/projetos de extensão e realizar
parcerias para estas ações, por meio de termos de Cooperação.
Integrantes: Cinthya Andrade de Paiva Gonçalves e Karen Moraes Soares de Azevedo.
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Departamento de Política Extensionista

Diretora: Profª Tânia Mara Zanotti
Guerra Frizzera Delboni
O Departamento de Política Extensionista é
responsável por estabelecer uma ligação entre os
diversos setores da universidade e da sociedade,
incentivando as parcerias público-privadas, bem
como incentivando a construção de políticas de
apoio à extensão. É composto pelas seguintes divisões:
- A Divisão de Integração com o Ensino Básico: Responsável pela articulação das atividades da Extensão Universitária com as Escolas
de Ensino Básico, atuando em parceria com
a Secretaria de Educação e outras Secretarias
do Estado e dos municípios.
Integrantes: Marlene Martins de Oliveira e
Samira da Silva Coutinho
- A Divisão de Suporte a Projetos: Responsável por apoiar a comunidade interna da UFES
na apresentação e implementação dos projetos de extensão.
Integrantes: Cíntia Moreira da Costa, Magda
Rossi e Kissyla Premori Bueno.

Coordenação de Gestão da Informação

A Coordenação de Gestão da Informação é
o setor responsável por apoiar os projetos no que
tange a comunicação como criação de logomarcas,
material de divulgação de eventos, dentre outras
atribuições, dando visibilidade às ações tanto interna quanto externamente.
Além disso o setor é responsável pela Revista de Extensão Guará, periódico institucional voltado para divulgação de ações de extensão no Brasil,
América Latina e países Ibero-americanos.
Integrantes: Paola Pinheiro Bernardi Primo e Claudia Moreira Rangel.

relatoriodegestão
8

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018

relatoriodegestão
9

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018

RESULTADOS ALCANÇADOS
No ano de 2018 a PROEX contou com 851
ações registradas no SIEX, totalizando 2.062.544
pessoas atendidas nas ações desenvolvidas pelos
programas, projetos, cursos e eventos. Embora o
quantitativo de ações de extensão seja inferior ao
apresentado no ano anterior de 2017, com 848 ações,
o total do público atendido neste ano foi superior ao
registrado em 2017, de 1.972.726 pessoas.
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Os dados mostram um aumento nos programas e seus projetos
vinculados,
se comparados com os dados de 2017, em que constam
Programa é um conjunto articulado de projetos e outras ações
de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmen- 230 ações. O total de público atendido em 2018 teve um aumento conte integrando as ações de Extensão, Pesquisa e Ensino. Tem caráter or- siderável de 248%, passando de 344.288 em 2017 para 853.718 pessoas
gânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objeti- atendidas. Do total de programas e projetos vinculados, mais da mevo comum, sendo executado a médio e a longo prazo. Essas atividades tade (55%) estão inseridos nas áreas temáticas de saúde e educação,
estão direcionadas pela política institucional de Extensão. Os dados índice também demonstrado no ano anterior.
fornecidos pelo SIEX mostram os registros de todos os programas e as
atividades a eles vinculadas, em suas respectivas áreas temáticas e o
público alvo (QUADRO 01)

PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS

QUADRO 01
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1.174.429 atendimentos.
Os dados mostram uma pequena diminuição (-9%) do quantiProjeto é uma ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural científico ou tecnológico, com objetivo específico e tativo de ações na modalidade “projetos não vinculados”, comparados
prazo determinado. Esse ainda é um número grande na Universidade, aos dados de 2017, em que foram registrados 411 projetos. O total de
revelando que ações novas estão surgindo, outras estão em curso, po- público atendido também sofreu uma pequena queda, de 1.442.073
rém não consolidadas nas formas de programas, como mostra o Qua- em 2017 para 1.174.429 em 2018.
Entretanto, vale destacar o aumento do número de participandro 02.
Esse quadro apresenta dados sobre o número total de projetos tes docentes por projeto, com cerca de 4,4 docentes por projeto, fato
não vinculados, público atendido e pessoas envolvidas na execução que revela um importante incremento no trabalho colaborativo. Em
por área temática de extensão em 2018. Assim, como pode ser obser- 2017 essa relação era de 2,5 professores por projeto. Na relação envado, em 2018 contamos com 372 projetos não vinculados, totalizando tre alunos de graduação envolvidos e projetos não vinculados, tem-se

PROJETOS NÃO VINCULADOS

QUADRO 02
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uma média de 9,5 alunos por projeto. No ano anterior esta média era
de 2,5 alunos por ação não vinculada. Não podemos desconsiderar
o baixo quantitativo de alunos de pós-graduação envolvidos na execução dos projetos. Entretanto, esse número tende a aumentar nos
próximos anos devido à criação de novos programas de pós-graduação
(mestrado profissional) aqui na Ufes e a necessidade de envolvimento
com a inserção e impacto local, regional e/ou nacional do Programa.

CURSOS OFERTADOS

Curso é uma ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático,
presencial ou a distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 (oito) horas e máxima de 359 (trezentos e cinquenta e nove) horas e critérios de avaliação definidos. Os
cursos são classificados como:
• Presencial: a carga horária computada é referente à atividade
na presença do professor/instrutor

QUADRO 03
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QUADRO 04

• A distância: a carga horária computada compreende atividades realizadas sem presença/supervisão do professor/ instrutor
(as avaliações podem ser presenciais)
• Até 30 horas
• Acima de 30 horas
A seguir, os cursos registrados em 2018, por áreas de conhecimento, carga horária, concluintes e ministrantes, na modalidade presencial.

EVENTOS REGISTRADOS

Evento é uma ação que implica na apresentação ou exibição pública,
livre ou com clientela específica, do conhecimento ou do produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido e conservado ou reconhecido pela Universidade.
Os eventos podem ser classificados como:
• Congresso;
• Seminário;
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• Ciclo de debates (ciclos, circuitos, semanas);
• Ações, eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esporti• Exposição (feiras, salões, mostras, lançamentos);
vos realizados concomitantemente, em geral em edições peri• Espetáculos (recitais, concertos, shows, apresentação teatral,
ódicas; e outros de ação pontual de mobilização que visa a um
cinema, televisão, demonstração pública de canto, dança, inobjetivo definido, como, por exemplo, campanhas.
terpretação musical);
• Evento esportivo (campeonatos esportivos, torneios, olimpíaNo Quadro 05, elencamos todos os eventos por área temática e
das, apresentações esportivas);
o público participante em 2018.
• Festival

QUADRO 05
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PROGRAMA DE BOLSAS
O Programa de Bolsas de Extensão (PIBEx),
vinculado ao Programa Integrado de Bolsas (PIB)
para estudantes de graduação da UFES, tem por objetivo viabilizar a participação de alunos regulares
de cursos de graduação no processo de interação
entre a Universidade e a sociedade, por meio de atividades acadêmicas que contribuam para a sua formação profissional e para o exercício da cidadania.
A bolsa de extensão é um auxílio financeiro proporcionado pela Universidade ao aluno de graduação
vinculado a um projeto de extensão, orientado e
acompanhado pelo coordenador da atividade de extensão. A coordenação e operacionalização do referido programa é de competência do Departamento
de Gestão de Extensão desta Pró-Reitoria, órgão responsável também pela divulgação, anualmente, de
edital específico, com definição de critérios e regulamentos para a participação. No ano de 2018 foram
concedidas 165 bolsas, com vigência para o período
de agosto de 2018 a julho de 2019.
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REVISTA GUARÁ
A Revista Guará é uma publicação da
Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem por objetivo divulgar ações extensionistas de todo o Brasil,
com artigos e relatos de experiência em todas
as áreas da extensão, promovendo assim, as
ações de extensão desenvolvidas nas Instituições de Ensino em níveis nacional e internacional. Sua publicação é semestral e os artigos são recebidos em modo fluxo contínuo.
No ano de 2018 foram aprovados para
publicação 12 artigos na edição de julho e 14
na edição de dezembro, totalizando 26 artigos
publicados.
Os vínculos institucionais dos autores

dos artigos são, além da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a Universidade
Estadual paulista Júlio de Mesquita Filho
(UNESP), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA), a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG),
a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), a UNIPAC, a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo e Secretaria
Municipal de Educação de Juiz de Fora. Com
a representação de 12 instituições diferentes,

a Revista Guará tem consolidado um movimento de exogenia, no sentido de expandir o
alcance da revista.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

No ano de 2018 a Editora PROEX Ufes também
organizou e publicou o livro “Questões Sobre
Direitos Humanos”: Justiça, Saúde e Meio
Ambiente (volume 2) e o portfólio “O fazer Extensionista”: Tecnologia e Produção (volume
3), assim como realizou encaminhamento de
pedidos de ISSN e ISBN para publicações resultantes de projetos de extensão.
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PRÊMIO MARIA FILINA
Maria Filina, poetisa, foi a primeira
Sub-Reitora Comunitária desta universidade
e o Prêmio Maria Filina, criado em 2011, tem
como objetivo valorizar e divulgar as ações extensionistas realizadas, além de incentivar a
promoção de novos programas e/ou projetos
de extensão. Um dos critérios para a escolha
do prêmio é o mérito extensionista da ação, o
impacto social causado pela ação transformadora sobre os problemas sociais, a contribuição à inclusão de grupos sociais, o desenvolvimento de meios e processos de produção,
inovação e transferência de conhecimento e
a ampliação de oportunidades educacionais,
facilitando o acesso ao processo de formação
e de qualificação. A Chamada Pública é anual
e todos os projetos e programas de extensão
contemplados no edital PIBEx do ano em curso, são convidados a participar nas modalidades comunicação oral e demonstração
prática.
O processo de apreciação e avaliação
dos trabalhos é realizado em duas etapas.
Primeiro, são selecionados para apresentação
oral os 20 (vinte) trabalhos com as maiores
pontuações em avaliação realizada por integrantes da Câmara de Extensão e da equipe
técnica da PROEX. No segundo momento, as

apresentações orais e as demonstrações de
experimentos selecionadas na primeira etapa são avaliadas por uma banca avaliadora,
composta por membros internos e externos à
Universidade. São classificadas as dez ações
com as maiores pontuações e o resultado final referente ao ano de 2018 foi:
1º lugar: Brinquedoteca: Aprender Brincando
2º lugar: Jongos e Caxambus: Memórias de Mestres e Patrimônio Afro-Brasileiro no Espírito Santo
3º lugar: Atenção Integral a Pacientes Portadores
de Lesões Orais pelo Núcleo de Diagnóstico Bucal
– NDB/UFES
4º lugar: Projeto Cuidado Integral à Mulher e à

Criança: Cuidando e Ensinando Mediado por Tecnologias
5º lugar: Perfil Epidemiológico dos Usuários que
procuram o Ambulatório de Diversidade de Gênero do HUCAM.
6º lugar: Centro de Estudos e Pesquisas em Álcool
e Outras Drogas: 20 anos de Ensino-Assistência e
Extensão-Pesquisa- CEPAD
7º lugar: Museu de Ciência da Vida: uma realidade
8º lugar: Cuidartech: Laboratório de Tecnologias
em Enfermagem
9º lugar: Democratizando a Universidade pela
Base: as Articulações do Projeto Aulões para o
ENEM
10º lugar: Programa Laboratório de Análise Funcional e Ajudas Técnicas da UFES – LAFATEC-UFES
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JORNADA DE EXTENSÃO
Com o aumento das ações de extensão desenvolvidas na UFES, a
equipe da Pró-Reitoria de Extensão percebeu a necessidade de
aglutiná-las em um evento que
mostrasse à comunidade o que
estava acontecendo nas diversas
áreas temáticas extensionistas.
No período de 2005 a 2007, o Projeto Entre Comunidades, vinculado à Proex, promoveu Mostras
de Extensão, reunindo no campus de Goiabeiras os programas
e projetos desenvolvidos na instituição e envolvendo a comunidade por meio de oficinas, rodas
de conversa, grupos de trabalho
e momentos culturais. A partir de
2008, transformando-se em Programa, ganhou outra dimensão:
saiu do âmbito do campus de
Goiabeiras e Maruípe, se estendendo aos dois outros polos universitários: Alegre e São Mateus.

Universitária”, para promover a
socialização das ações de extensão
desenvolvidas nos diversos campi
da UFES.
Nos últimos cinco anos, a Jornada
tem se firmado como um evento
importante para a extensão universitária, apresentando exposições em stands, discussões sobre
temas da atualidade, e realizando
o Prêmio de Mérito Extensionista
“Maria Filina”, trazendo vizibilidade e reconhecimento para os projetos da extensão universitária.

Em 2013, surge a Jornada Integrada de Extensão abordando a
temática “Avaliação na Extensão
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EVENTO FORPROEX
Em 2018 a Proex organizou o 44º Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores
de Extensão das Instituições Públicas de
Ensino Superior, ocorrido entre os dias 12
e 13 de dezembro, com o tema “Inovação e
divulgação da ciência para a transformação
social”, reunindo Pró-Reitores de Extensão
das IES para discutir temas multidisciplinares, emergentes e necessários para a ampliação da extensão universitária pública
brasileira. Junto ao Fórum Nacional, entre
os dias 10 e 11 de dezembro, foi realizado o
Forproex Regional Sudeste, no qual gestores de extensão das instituições do Sudeste
realizaram plenárias para tratar assuntos
pertinentes à região.
A conferência de abertura intitulada
“As políticas de Extensão na perspectiva do
conhecimento pluriversitário”, foi realizada
pelo Profº Boaventura de Sousa Santos,
Catedrático da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, Portugal.
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Proex nas Redes
As ações de extensão da UFES também estão nas redes sociais
e a comunidade interna e externa pode conhecer, acompanhar, participar através da página Proex Ufes no Facebook e no Instagram (proex.
ufes), dos vídeos no YouTube e do programa de rádio PROEX em Foco.
PROEX em Foco: é o programa de rádio realizado pela Proex
e tem como objetivo informar à comunidade as ações desenvolvidas
pela UFES. São apresentados os programas e projetos de extensão da
UFES, através de entrevistas com os coordenadores das ações de extensão da UFES e de notícias relacionadas aos programas, projetos,
cursos e eventos de extensão. O Proex em Foco vai ao ar toda terça-feira às 10h e quarta às 7h30 na rádio Universitária FM - 104.7. Seguem,
ao lado, 27 os programas que foram ao ar no ano de 2018 e podem ser
acessados em: http://www.universitariafm.ufes.br/programas/proex-em-foco.
facebook.com/ProexUfes

mixcloud.com/proex-ufes

canal: Proex Ufes

instagram.com/proex.ufes
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AÇÕES REALIZADAS
Destacamos também, muitas outras
ações realizadas no ano de 2018 pelos diversos setores da Pró-Reitoria de Extensão, conforme breve descrição abaixo:
- Projeto Caminhos da Ciência & Arte: O
Projeto do Departamento de Inovação e
Divulgação da Ciência tem o objetivo de
recepcionar estudantes de Escolas de
Públicas e Privadas de Ensino Fundamental e Médio para uma visita guiada
pelos espaços culturais e científicos da
UFES. O projeto começou a ser estruturada em Julho e iniciou as atividades em
Agosto quando recepcionou a primeira
escola.
- Instituição de Comissão para construção de Instrução Normativa PROEX/
UFES Nº 002, de 23 de abril de 2018, que
dispõe sobre as atividades consideradas

de extensão no âmbito da UFES;
- Apoio a realização de programas, projetos, cursos e eventos, como fortalecimento e ampliação de Políticas de Extensão Universitária na UFES;
- Acompanhamento de atividades de extensão em visitas técnicas;
- Reuniões com a PROGRAD para discussão sobre a creditação da extensão nos
Projeto Pedagógico dos Cursos (PPCs) de
graduação;
- Pesquisa para a construção de um banco de dados do Departamento de Inovação e Divulgação da Ciência através da
busca no SIEX por ações de extensão realizadas na área;
- Contato com os representantes das Empresas Juniores da UFES para análise
dos procedimentos para a sua regulari-

zação interna e Construção de minuta da
resolução para este fim.
- Reunião com a Associação Indígena Tupiniquim Guarani, representante de 19
tribos indígenas do ES, para estabelecer
ações conjuntas a partir da demanda da
comunidade indígena;
- Encontros com representantes da Universidade de Sassari (Itália), Professores Alberto Merler e Andrea Vargiu, e da
Baylor University Public Health, Texas
(USA) interligando ações extensionistas
entre UFES e estas instituições;
- Reunião de trabalho no Instituto SENAI
de Tecnologia e discussão sobre possíveis cenários de ações conjuntas através
da FINDES;
- Captação de Recursos junto a FAPES
para a Jornada de Extensão & Cultura;
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PARTICIPAÇÕES
A equipe da Proex esteve atuante no
ano de 2018. Buscando maior aproximação
com as ações extensionistas da Universidade,
membros da Pró-Reitoria estiveram presentes
nos diversos eventos que aconteceram tanto
interna quanto externamente à UFES, sendo
destaque:
- III Seminário docência no ensino superior: A extensão nos currículos dos cursos
de Graduação da UFES;
- Abertura do projeto “Práticas corporais
de atenção e cuidado em saúde para pessoas com deficiência e seus familiares”;
- Abertura das atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher;
- Abertura das atividades do Programa
de Extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade” – UnATI;
- 50º Encontro Regional Sudeste do Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior
Brasileiras (FORPROEX Sudeste);
- Comemoração dos 64 anos UFES;
- Processo de avaliação da Extensão Universitária;

- 43º Encontro do Fórum de Pró-reitores
de Extensão das Instituições Públicas de
Educação Superior Brasileiras (FORPROEX) – UFRN;
- 8º CBEU (Congresso Brasileiro de Extensão Universitária) – UFRN;
- Recepção de calouros 2018/2:“Formação Profissional, Produção de Conhecimento e Comprometimento Social”;
- Reunião sobre Inovação e Turismo, na
Secretaria de Estado de Turismo;
- Posse do Diretor e Vice-Diretor do CEUNES;
- Audiência Pública sobre as Diretrizes
Nacionais da Extensão, no Conselho Nacional de Educação – Brasília;
- Abertura I Jornada da Sociedade Interamericana de Psicologia no Brasil
- Abertura da 5ª Conferência Mundial de
Combate às Desigualdades Econômicas,
Raciais e Étnicas e 10º Seminário Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais Brasileiras;
- Abertura do Curso de Extensão: “Pedagogia, brinquedoteca e classe hospitalar:

um enfoque fenomenológico existencial”
- Abertura da Semana do Conhecimento;
- Abertura do XVIII Ciclo de Debates Drogas e eu com isso? Tema: Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)
na promoção da saúde mental;
- Comemoração dos 25 anos do Consultores Juniores Associados – CJA;
- Abertura do II Seminário de Tecnologias
do Cuidado: Ferramentas para a Sistematização da Assistência de Enfermagem;
- Abertura do Seminário Popular 20 anos
do Fórum EJA e 10 anos do COMECES;
- Visita técnica à Universidade Federal do
Rio Grande do Norte;
- I Fórum da CEUA-UFES;
- Lançamento da Política Municipal de
Inovação da Prefeitura Municipal de Vitória;
- Lançamento do Vale da Moqueca, movimento que tem a proposta de valorizar o
cenário empreendedor capixaba, desenvolvendo
novos negócios, startups, eventos, ideias
e turismo.
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DESAFIOS:
O ano de 2018 termina com grandes
desafios a serem vencidos em 2019. Dentre
eles destacamos a implantação do novo sistema de informação da PROEX; finalização
do Projeto Bandeiras à PROEX - História e
memória da Extensão na UFES – projeto de
Arquelogia da Memóriada Extensão na Ufes;
Mapeamento e identificação das ações de
extensão desenvolvidas pelas empresas juniores e startups, com foco na inovação e
empreendedorismo; Promoção da diversificação das fontes de informação dedicadas
a divulgação e comunicação das ações de
extensão nas áreas da ciência, tecnologia,
cultura e arte;Consolidação da Revista Guará
como fonte científica de promoção e divulgação das ações de extensão em nível nacional e latino americano;
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