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APRESENTAÇÃO
Apresentamos, neste Relatório de
Gestão, as ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal do Espírito Santo, no exercício de 2019,
no qual é afirmado e assumido o compromisso ético-político desta universidade com
a transformação da sociedade em direção à
justiça social, à solidariedade e à democracia.
Ao divulgarmos as ações e os resultados atingidos junto às comunidades acadêmica e externa, empreendemos uma análise
qualitativa, no qual os desafios e as conquistas alcançados são forças fundamentais que
possibilitam impulsionar as ações da Extensão da Ufes nos próximos anos.
A universidade pública, fundamentada em três bases que se inter-relacionam
− ensino, pesquisa e extensão − é um importante espaço de produção, acumulação
e disseminação de conhecimentos. A Extensão universitária, entendida como processo
interdisciplinar, educativo, cultural, científico
e político, por meio do qual é promovida uma
interação que transforma não apenas a Universidade, mas também os setores sociais
com os quais ela interage,implica, também,
uma prática acadêmica, desenvolvida de
forma indissociável com o Ensino e a Pes-

quisa, com vistas à promoção e à garantia
dos valores democráticos, da equidade e do
desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, ética, econômica, cultural, social.
Dessa forma, a Extensão Universitária
é 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.

Mudar o mundo, meu amigo Sancho,
não é loucura, não é utopia,
é justiça.
Dom Quixote de La Mancha (Cervantes)
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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, volta-

dos 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
compreendida 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.
No ano de 2019, a Proex deu um passo
fundamental para a gestão das ações extensionistas desenvolvidas na Ufes. Foi implementado o novo Sistema de Gestão, desenvolvido em parceria com a Superintendência de
Tecnologia e Informação (STI), com o objetivo
de auxiliar a gestão, o registro, a avaliação e a
publicização das ações de extensão. Ao longo
do ano de 2019, o sistema veio sendo corrigido
e aperfeiçoado, e chegou ao fim de 2019 com
um formato bem elaborado e funcional, cujos
resultados ficaram dentro do esperado.

Também em 2019 foi lançado o livro 65
Anos de Extensão Universitária na Ufes: uma
trajetória de desafios e conquistas, uma publicação comemorativa dos 65 anos da Ufes. A
publicação é resultado do projeto de extensão
Do Projeto Bandeiras à Proex - História e Memória da Extensão na Ufes (1969 - 2018), que
visa resgatar a memória da extensão da Ufes.
Após a homologação da Resolução
que estabelece as Diretrizes para as Políticas
de Extensão da Educação Superior Brasileira,
no ano de 2019 realizamos seminários junto
aos campi desta universidade para discutirmos sobre a temática, além de elaboramos,
uma minuta de normativa que foi compartilhada com todos os centros desta Universidade, para efetivar mais diálogos juntos aos
departamentos de ensino e problematizarem/
sugerirem alterações. Sabemos que, para o
ano de 2020, novos desafios se apresentam,
como a aprovação da Resolução no Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão, além da reformulação dos PPCs dos cursos de graduação
adequando-se às Diretrizes para as Políticas
de Extensão da Educação Superior Brasileira.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) está organizada administrativamente da seguinte forma:

Gabinete
Pró-Reitora: Profa. Angélica Espinosa Barbosa Miranda (até 19/05/2019);
Profa. Tânia Mara Zanotti G. F. Delboni (a partir de
20/05/2019)
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

Assessora: Izabela Bomfim Chaves
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.

Setor de Apoio Administrativo

É o setor de entrada para todos os processos, protocolados, solicitações e memorandos que chegam à Proex.
Integrantes: Mariene Kohler e Marinéia Kohler.
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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
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,
2 (dois) técnico-administrativos (TAE) da Ufes e 2 (dois) discentes. Ao
final do ano de 2019, a Câmara apresentou a seguinte composição:
Centro de Educação: Júlia Rocha Pinto
Centro Tecnológico: Maurice Barcellos da Costa
Centro de Artes: Flávia Mayer dos Santos Souza
Centro de Ciências Exatas: Sérgio Mascarello Bisch
Centro de Ciências da Saúde: Pedro Florêncio da Cunha Fortes
Centro Ciências Agrárias e Engenharias: Mariana Duran Cordeiro
Centro de Ciências Humanas e Naturais: Donato de Oliveira
Centro Ciências Jurídicas e Econômicas: Juliana Sabino Simonato
Centro Ciências Exatas, Naturais e da Saúde: Ariadne Marra de Souza
Centro Educação Física e Desportos: Ubirajara de Oliveira
Centro Universitário Norte São Mateus: Marcia Regina Santana Pereira
Rep. HUCAM/EBSERH: Carolina Fiorin Anhoque
Rep. TAE: Rogério Dias Fraga
Rep. TAE: Maria Aparecida Alves Sousa
Rep. Estudantil: sem representação.

Divisão de Gestão da Informação

Chefia da Divisão: Claudia Moreira Rangel
A Divisão de Gestão da Informação é responsável
por apoiar as ações de extensão no que tange à comunicação, dando visibilidade a elas tanto interna quanto externamente. É responsável por produzir, gerenciar e criar
conteúdos para a página oficial da Proex, redes sociais
institucionais e para o programa de rádio Proex em Foco.
Também auxilia as ações de extensão com a criação de logomarcas e de material de divulgação de eventos e ações.
O setor é responsável pelas publicações da Proex e edita o
periódico institucional Revista de Extensão Guará, voltado
para divulgação de ações de extensão no Brasil, América
Latina e países Ibero- americanos. Além disso, é o setor
responsável por produzir e coordenar a Jornada Integrada
de Extensão da Ufes.
Integrante: Paola Pinheiro Bernardi Primo

7

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2019

Diretoria de Gestão da Extensão

Diretor: Profº Athelson Stefanon Bittencourt
A Diretoria de Gestão da Extensão é responsável por
gerir as ações de extensão, desde sua inclusão no Sistema
de Informação da Proex (Portal de Projetos) até a emissão
de certificados. É composto pelas seguintes divisões:
- Divisão de Fomento à Extensão
Chefe da Divisão: Wayna da Penha Sad Lyrio Stringari
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 e eventos na universidade,
além de contribuir na organização administrativa dos
editais internos de fomento e do programa de bolsas.
- Divisão de Registro de Certificação
Chefe da Divisão: Vera Lucia Santa Clara
É responsável pelo registro das atividades junto ao
Portal de Projetos e pelo acompanhamento e monitoramento das ações por meio de relatórios, atualização
das informações e outros procedimentos necessários
à gestão da extensão na Proex. Também é responsável
pela coordenação e assessoramento às atividades da
Câmara de Extensão, que analisa e relata as solicitações
de registros e relatórios enviados para aprovação.
Ligado à divisão está o Setor de Emissão de Certificados, responsável pelo registro e emissão de certificação de todas as ações de extensão.
Integrante: Valéria Verardo da Costa.

Diretoria de Inovação e Divulgação da Ciência

Diretor: Profº Laércio Evandro Ferracioli da Silva
A Diretoria 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.
Integrante: Karen Moraes Soares de Azevedo.
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Diretoria de Política Extensionista

Diretora: Profª Patrícia Gomes Rufino Andrade
A Diretoria de Política Extensionista é responsável
por estabelecer uma ligação entre os diversos setores da
universidade e da sociedade, incentivando as parcerias
público-privadas, bem a construção de políticas de apoio
à extensão. É composto pelas seguintes divisões:
- Setor 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.
Integrante: Cinthya Andrade de Paiva Gonçalves
- Setor 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.
Integrante: Marlene Martins de Oliveira
- Divisão de Suporte a Projetos:
Chefe de Divisão: Cíntia Moreira da Costa
Responsável por atender/orientar os extensionistas,
analisar os relatórios anuais e finais das atividades de
extensão e as solicitações de registros de novas ações.
Em 2018 e 2019, uma parceria entre a Proex e a Superintendência de Tecnologia da Informação proporcionou o
desenvolvimento de uma nova plataforma de extensão,
o Portal de Projetos.
Integrantes: Magda dos Santos Rossi, Kissyla Premoli
Bueno e Sâmia de Oliveira Ribeiro.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
No ano de 2019, a Proex contou com 919 ações registradas
no Portal de Projetos, sendo 122 programas, 525 projetos,
110 cursos, 160 eventos e 2 prestações de serviços. Quanto
ao público, de acordo com os dados do Portal de Projetos,
totalizou 3.521.791 pessoas beneficiadas pelas ações de
extensão desenvolvidas pelos programas, projetos, cursos
e eventos e prestações de serviços. Em 2019 o quantitativo de ações de extensão teve um incremento de cerca de
7% em relação a 2018, quando foram registradas 851, e o
público aumentou mais de 50%, uma vez que os dados do
sistema de registro contabilizaram 2.028.147 pessoas beneficiadas pela extensão. As ações de extensão, realizadas
em 2019, estão assim identificadas:

COMPARAÇÃO
2014

2018

2019

PROGRAMAS

100

106

122

PROJETOS VINCULADOS

170

175

9*

PROJETOS N/ VINCULADOS

327

372

516

CURSOS

69

85

110

EVENTOS

98

113

160

TOTAL

764

851

917

PÚBLICO

2.100.727

2.062.544

3.511.400

* Os dados mostram uma redução nos projetos vinculados, se comparados com os
dados de 2018. Isso justifica-se pelo fato do Portal de Projetos ter sido implantado,
em 2019, sem a funcionalidade “Vínculos” desenvolvida, o que dificultou contabilizar
os Projetos vinculados aos Programas.
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PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS

Programa é um conjunto articulado de projetos e outras ações
de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as ações de Extensão, Pesquisa e Ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e a longo prazo. Essas atividades
estão direcionadas pela política institucional de Extensão. Os dados
fornecidos pelo Portal de Projetos mostram os registros de todos os
programas e as atividades a eles vinculadas, em suas respectivas áreas temáticas e o público atendido. (QUADRO 01)
Os dados mostram um aumento da oferta de programas e seus

projetos vinculados, se comparados com os dados de 2018, em que
constam 106 ações. O total de público atendido em 2019 teve um aumento considerável, passando de 853.718, em 2018, para 1.317.811 pessoas atendidas. Do total de programas e projetos vinculados, mais da
metade (55%) está inserida nas áreas temáticas de educação, saúde e
meio ambiente, também registrado no ano anterior. A distribuição das
ações de extensão, nestas áreas, é um fator importante, pois aponta as
principais demandas das comunidades e orienta o processo de gestão
da extensão para 2020.

QUADRO 01
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PROJETOS NÃO VINCULADOS

Projeto é uma ação processual e contínua de caráter educativo,
social, cultural científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. Por constituírem atividades independentes, os projetos representam a maioria das ações registradas na Universidade. Em
alguns casos eles surgem a partir da oferta de cursos ou até mesmo
de eventos, para atender ao público participante, com novas ações de
períodos mais longos e de oferta contínua.
O quadro apresenta dados sobre o número total de projetos
não vinculados, público atendido e pessoas envolvidas na execução,
por área temática de extensão, em 2019. Assim, como pode ser observado, em 2019 contamos com 516 projetos não vinculados. Os dados
mostram um expressivo aumento do quantitativo de ações na modalidade “projetos não vinculados”, comparados aos dados de 2018, em
que foram registrados 372 projetos. O total de público atendido tam-

bém aumentou, de 1.174.429, para 2.103.572, em 2019. Vale destacar
ainda o maior envolvimento na extensão, com cerca de 10,26 participantes na equipe, por projeto, fato que revela um importante incremento no trabalho colaborativo. Em 2018 essa relação era de 4,21 docentes por projeto. Na relação entre alunos de graduação envolvidos
e projetos não vinculados em 2019, tem-se uma média de 4,65 alunos
por projeto. No ano anterior esta média era de 2,5 alunos por ação não
vinculada. Em 2019 não foi possível informar a participação de alunos
de pós-graduação envolvidos na execução dos projetos. Isto porque
o Portal de Projetos ainda se encontra em processo de implantação,
não tendo acesso às informações referentes ao cadastro de alunos da
pós-graduação. Espera-se que estas informações possam estar disponíveis em 2020, para que todos os extensionistas sejam devidamente
identificados e computados para os dados da extensão.

QUADRO 02
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CURSOS OFERTADOS

Curso é uma ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático,
• À distância: a carga horária computada compreende atividades represencial ou a distância, planejada e organizada de modo sistemátializadas sem presença/supervisão do professor/ instrutor (as avaliaco, com carga horária mínima de 8 (oito) horas e máxima de 359 (treções podem ser presenciais)
zentos e cinquenta e nove) horas e critérios de avaliação definidos. Os
• Até 30 horas
cursos são classificados como:
• Acima de 30 horas
• Presencial: a carga horária computada é referente à atividade na A seguir, os cursos registrados em 2019, por áreas de conhecimento,
presença do professor/instrutor;
carga horária, concluintes e ministrantes, na modalidade presencial.

QUADRO 03
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Na modalidade à distância, foram ofertados apenas 4 cursos, ministrantes como tal. Para 2020, verifica-se a necessidade de ajustes
com carga horária total de 356, para 760 concluintes. Essa modalidade no sitema e um trabalho de orientação aos proponentes, no sentido
de extensão tem apresentado dificuldades para a sua formalização e de registro e especificação da modalidade.
registro no Portal de Projetos, pois nem todas são identificadas pelos

QUADRO 04
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EVENTOS REGISTRADOS

Evento é uma ação que implica na apresentação ou exibição públitelevisão, demonstração pública de canto, dança, interpretação musical);
ca, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou do produto
• Evento esportivo (campeonatos esportivos, torneios, olimpíadas,
cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido e
apresentações esportivas);
conservado ou reconhecido pela Universidade. Os eventos podem ser
• Festival
classificados como:
• Ações, eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos
• Congresso;
realizados concomitantemente, em geral em edições periódicas; e
• Seminário;
outros de ação pontual de mobilização que visa a um objetivo defi• Ciclo de debates (ciclos, circuitos, semanas); Palestras;
nido, como, por exemplo, campanhas.
• Exposição (feiras, salões, mostras, lançamentos);
No Quadro 05, elencamos todos os eventos por área temática e o pú• Espetáculos (recitais, concertos, shows, apresentação teatral, cinema, blico participante em 2019.

QUADRO 05
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Número de Programas por Área Temática
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Número de Projetos por Área Temática
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Número de Cursos Cadastrados no Período de 2014-2019
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Número de Eventos Cadastrados no Período de 2014-2019
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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
da Diretoria 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 2019 foram concedidas
165 bolsas, com vigência para o período de agosto de 2019
a julho de 2020.
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PRÊMIO MARIA FILINA
A Chamada Pública para o Prêmio de
Mérito Extensionista Professora Maria Filina,
instituído a partir de 2011, seleciona, anualmente, ações de Extensão para se apresentarem durante a Jornada Integrada de Extensão e Cultura. O prêmio possui como objetivo
divulgar e valorizar as ações extensionistas
além de incentivar o desenvolvimento de novas atividades.
Todos os Projetos e Programas de extensão contemplados no edital PIBEx do ano
em curso devem enviar resumos apresentados por autores e coautores nas áreas temáticas Comunicação Social Cultura, Direitos
Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho,
para participar da Jornada, conforme estabelecido em edital próprio.
No ano de 2019, o Prêmio contou com
a participação de 162 (cento e sessenta e
dois) trabalhos assim distribuídos: 1) Campus de Goiabeiras – 72 (setenta e dois), sendo
04 (quatro) do Centro de Artes, 05 (cinco) do
Centro de Ciências Exatas, 21 (vinte e um) do
Centro de Ciências Humanas e Naturais, 06
(seis) do Centro de Ciências Jurídicas e Eco-

nômicas, 06 (seis) do Centro de Educação, 21
(vinte e um) do Centro de Educação Física e
Desportos, 03 (três) do Centro Tecnológico, 03
(três) da Pró-reitoria de Extensão, e 03 (três)
da Superintendência de Cultura e Comunicação; 2) Campus de Maruípe – 36 (trinta e seis)
do Centro de Ciências da Saúde; 3) Campus
de Alegre – 40 (quarenta), sendo 15 (quinze)
do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias e 24 (vinte e quatro) do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, e 01 (um)
da Secretaria Única de Graduação - Setorial
Sul; 4) Campus de São Mateus – 14 (quatorze)
do Centro Universitário Norte do
Espírito Santo.
O processo de avaliação
e apreciação dos trabalhos realizou-se em duas etapas. Na primeira, os integrantes de Câmara
de Extensão e a Equipe Técnica
da Proex emitiram notas para selecionar os 20 (vinte) trabalhos de
maiores pontuações no Campus
de Goiabeiras; 20 (vinte) trabalhos
para o Campus Maruípe; 10 (dez)
trabalhos para o CEUNES; 10(dez)

trabalhos para o Centro de Ciências Agrárias e
Engenharias e 10 (dez) trabalhos para o Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde.
No segundo momento, uma banca avaliadora, composta por membros internos e externos à Universidade, assistiu às apresentações
e realizou as avaliações. Os trabalhos foram
apresentados durante a VII Jornada Integrada
de Extensão e Cultura – Extensão e sustentabilidade: a bioeconomia como prática extensionista, nas modalidades Comunicação Oral
(Goiabeiras e Maruípe), e Exposição de Banners (CEUNES, CCENS e CCAE).
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Como resultado final, foram destaque
os seguintes trabalhos:
Goiabeiras e Maruípe
• Projeto Observatório de educação popular e movimentos sociais na América Latina, coordenadora Profa. Roberta Sperandio Transpadini;
• Projeto Redes de políticas no território: políticas públicas e movimentos sociais, coordenadora profa. Ana Lucia Coelho Heckert;
• Projeto Imagens da vida: o desenho, a
pintura e a fotografia revelando a saúde na
história, coordenadora Profª. Roseane Vargas Rohr.

São Mateus
• Projeto Dignamente: promoção de saúde
mental e prevenção de maiores agravos
através de oficinas terapêuticas às pessoas
privadas de liberdade, coordenadora Profa.
Heletícia Scabelo Galavote.
Alegre
• Projeto Info + Informática para quem quer
aprender mais, coordenador Prof. Antonio
Almeida de Barros Junior.
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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 e
América Latina, 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 periodicidade é
semestral e os artigos são recebidos em modo
fluxo contínuo.
No ano de 2019, foram aprovados para
publicação 11, artigos na edição de julho, e 8
artigos na edição de dezembro, totalizando

19 artigos publicados. Houve um decréscimo
com relação a 2018 tendo em vista mudanças
no Sistema OJS, redução da equipe executiva
da revista e alterações na avaliação pela CAPES, prejudicando assim, o aumento do número de publicações.
Os vínculos institucionais dos autores
dos artigos foram, além da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Universidade
Estadual de Goiás (UEG), a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM), Faculdade Guairacá do Para-

ná, Universidade Estadual de Londrina, Universidade do Estado de Mato Grosso (UEMT) e
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
OUTRAS PUBLICAÇÕES:
Foram publicados o volume 4 do Portfólio O fazer Extensionista: Comunicação e
Cultura e, ainda, o livro 65 Anos de Extensão
Universitária na Ufes: uma trajetória de desafios e conquistas, publicação comemorativa
dos 65 anos da Ufes. A Proex também realizou encaminhamento de pedidos de ISSN e
ISBN para publicações resultantes de projetos de extensão.
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Do Projeto Bandeiras à
PROEX - História e memória
da Extensão na UFES
(1969 - 2018)
Coordenado pela Professora Patricia Maria da Silva Merlo e co-coordenado de Cintia Costa e Claudia Rangel.
A universidade é locus
privilegiado de produção do conhecimento científico, artístico
e filosófico na atualidade. Em
2019 a Ufes comemorou 65 anos
de fundação e, para fomentar, os
estudos sobre a história da instituição e sobre os vínculos que ela
estabeleceu, ao longo dos anos, com a sociedade capixaba, a Proex
criou o projeto Do Projeto Bandeiras à PROEX - História e memória
da Extensão na UFES (1969 - 2018), que mapeou e entrevistou ex-dirigentes, antigos integrantes da equipe técnica e antigos assessores
dos setores ligados ao Projeto Bandeiras, Projeto Rondon, CRUTAC-ES,
Sub-Reitoria de Extensão e PROEX na Universidade no período entre
1968 e 2018. Também mapeou ações de extensão em atuação. O resultado do projeto em 2019 foi a publicação do livro 65 Anos de Extensão
Universitária na UFES: uma trajetória de desafios e conquistas.
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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 dos campi de Goiabeiras e
Maruípe, se estendendo aos dois
outros polos universitários: Alegre e São Mateus. Em 2013, surge
a Jornada Integrada de Extensão
abordando a temática “Avaliação
na Extensão Universitária”, para

promover a socialização das ações
de extensão desenvolvidas nos
diversos campi da Ufes. Nos últimos seis anos, a Jornada tem se
firmado como um evento importante para a extensão universitária, apresentando exposições em
standes, discussões sobre temas
da atualidade, e realizando o Prêmio de Mérito Extensionista “Maria Filina”, trazendo visibilidade e
reconhecimento para os projetos
da extensão universitária. Em
2019, a VII Jornada Integrada de
Extensão e Cultura amplia ainda
mais seu alcance, mudando seu
formato de maneira a integrar-se à Semana do Conhecimento
da Ufes e à Semana Estadual de
Ciência e Tecnologia, incluindo o
Centro de Ciências da Saúde na
sua realização, com a abertura
dos laboratórios de Anatomia e
Plastinação para visitação e realização de cursos de curta duração
durante o evento.
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MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA
O Museu de Ciências da Vida (MCV),
que é um Programa de Extensão de Interesse
institucional da Pró-Reitoria de Extensão da
UFES, é um espaço de difusão e popularização do conhecimento científico relativo à vida
e ao corpo humano, incluindo a histologia,
anatomia comparada, fisiologia, patologia,
evolução e outras áreas biológicas. Com mais
de 250 peças expostas em área total de 300m²,
o MCV é voltado para todos os públicos, e prima pela acessibilidade plena e a democratização do saber. O MCV apresenta um acervo de
altíssimo nível técnico-científico, construído
por uma equipe multidisciplinar formada por
professores, pesquisadores, técnicos e alunos
da Ufes e de outras instituições, que oportuniza aos visitantes experiências e descobertas
que suscitem novas perspectivas de vida e
promove o contato do cidadão com o universo
científico e o ambiente acadêmico.
O MCV desenvolve projetos de ensino,
pesquisa e extensão, e busca promover ações
de transformação social por meio da educação.
Coordenador: Prof. Athelson Stefanon Bittencourt
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NÚMERO DE VISITAS TOTAIS NO MCV NO ANO DE 2019
VISITANTES
AVULSOS

VISITANTES
AGENDADOS

TOTAL

NÚMERO DE
INSTITUIÇÕES

MARÇO

266

480

746

13

ABRIL

296

1244

1540

42

MAIO

323

1382

1705

43

JUNHO

377

1249

1626

41

JULHO

223

559

782

19

AGOSTO

460

956

1416

29

SETEMBRO

504

1636

2140

38

OUTUBRO

709

1045

1754

31

NOVEMBRO

134

742

876

20

DEZEMBRO

-

-

-

-

3292

9293

12585

276

MÊS

TOTAL

PERCENTUAL DE GRUPOS
POR TIPO DE INSTITUIÇÃO - 2019
PÚBLICA

79,%
PRIVADA

20,3%

INSTITUIÇÃO
PÚBLICA

220

PRIVADA

56

TOTAL

276
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PERCENTUAL DE MUNÍCIPIOS
MAIS AGENDADOS - 2019

Número de visitas de turmas por escolaridade - 2019
6000

5853

4000

2692
2000

116
0

Ensino
Infantil

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

266

121

226

Ensino
Superior

Ensino
Técnico

Outros

VITÓRIA

13,9%

CARIACICA

13,1%

SERRA

13,1%

VILA VELHA

13,1%

GUARAPARI

5,2%

ARACRUZ

3,6%

CACHOEIRO DE ITAPEMERIM

3,6%

SÃO MATEUS

3,6%

LINHARES

2,8%

COLATINA

2,4%

DOMINGOS MARTINS

2,0%

SANTA TERESA

2,0%

VIANA

2,0%

SANTA MARIA DE JETIBÁ

1,6%

SÃO GABRIEL DA PALHA

1,6%
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Divulgação da ciência
Com o objetivo de divulgar e potencializar, de forma rápida e direta, as ações de
projetos e programas de extensão com o foco
na divulgação da Ciência – sejam as Ciências
Exatas, Naturais, Humanas entre outras, e nas
ações das Empresas Juniores, foi construído o
site Divulgação da Ciência disponível no endereço: divulgacaodaciencia.ufes.br
O Portal Divulgação da Ciência da Pró-Reitoria de Extensão da Ufes foi lançado no
dia 23 de Outubro de 2019 durante a 16a SNCT
- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
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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 canal do youtube
e do programa de rádio PROEX em Foco.

facebook.com/ProexUfes

mixcloud.com/proex-ufes

canal: Proex Ufes

instagram.com/proex.ufes
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PROEX em Foco é o programa de rádio realizado pela Proex e tem como objetivo informar
à comunidade as ações desenvolvidas pela
UFES. Nele são apresentados os programas
e projetos de extensão da UFES, por meio 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 7h30 na rádio Universitária FM 104.7. Seguem, ao lado, os 27 programas que
foram ao ar no ano de 2019 e podem ser acessados no podcast: mixcloud.com/proex-ufes.
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Portal de projetos
Em 2019 a Proex concluiu a implantação do Portal
de Projetos, sistema desenvolvido, no decorrer dos anos
de 2018 e 2019, com objetivo de integrar todas as modalidades de projetos da Universidade. A Pró-Reitoria de Extensão foi a primeira unidade a implantar o sistema, cujo
lançamento aconteceu em 24 de abril de 2019 e substituiu
integralmente o SIEX.
O Portal de Projetos permite o cadastro das ações
de extensão, acompanhamento e gerenciamento das atividades, bem como um melhor atendimento das demandas
da comunidade acadêmica e externa, além de ser mais informativo e transparente.
A plataforma ainda está em desenvolvimento e, possui, como perspectivas futuras, a integração com o sistema
de Protocolo Web, implementação do relatório de extensão,
solicitação de certificados e gerenciamento de bolsas.
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AÇÕES REALIZADAS
Destacamos também, muitas outras ações re- •
alizadas no ano de 2019 pelos diversos setores
da Pró-Reitoria de Extensão, conforme breve
descrição abaixo:
•
• Apoio à realização de programas, projetos,
cursos e eventos, como fortalecimento e
ampliação de Políticas de Extensão Universitária na Ufes;
• Acompanhamento de atividades de exten- •
são em visitas técnicas;
• Pesquisa, Construção e Lançamento da
página Divulgação da Ciência da Proex (divulgacaodaciencia.ufes.br);
•
• Redação e aprovação, pelo CUN, da Resolução No 10/2019 de 25 de Abril de 2019,
que disciplina e organiza a criação de associações denominadas Empresas Juniores no âmbito da Ufes;
• Realização dos Seminários de Creditação •
nos 5 campi da Ufes conforme cronograma abaixo:
15/08 – Goiabeiras
21/08 – CCS - Maruípe
27/08 – Ceunes – São Mateus
28/08 – CCENS – Alegre
29/08 – CCAE – Alegre

Realização do Curso de Extensão Formação em Divulgação Científica e Desenvolvimento de Projetos em Escolas de Educação Básica;
Captação de recursos via editais e chamadas públicas para o Projeto Ensino de Ciências em Rede: Pensar e Fazer na Escola,
programa cadastrado como Programa de
Extensão no 1264;
Captação de recursos via editais e chamadas públicas para a VII Jornada Integrada
de Extensão e Cultura, projeto cadastrado
como Evento de Extensão no 1001;
Conclusão da fase piloto do projeto institucional de Extensão Caminhos da Ciência,
Cultura & Arte – C3A, com o atendimento
a quatro escolas: 3 do Estado do Espírito
Santo e uma escola do Estado de Minas
Gerais;
Realização do projeto de extensão A Luz
que Curva: 100 Anos do Eclipse Solar de
Sobral que confirmou Einstein, que contou com os eventos:
• Concerto Ora direis ouvir estrelas!, da
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo,
no Teatro Universitário;
• Festival Chopp ComCiência em So-

bral/CE;
Ciclo de Palestras 100 Anos do Eclipse Solar de Sobral;
• Exposição Científica 100 Anos do
Eclipse Solar de Sobral;
• Transmissão ao Vivo do Eclipse Solar de 02 de Julho de 2019, Chile pelo
Canal YouTube/Proex – Imagens da
NASA;
• Festival do Minuto 100 Anos da Expedição de Sobral: O Eclipse e o Teste da Relatividade Geral;
Curso de Extensão Formação em Divulgação Científica e Desenvolvimento de Projetos em Escolas de Educação Básica;
I Feira de Ciências: Gênios de Multigêneros em Nova Almeida, Serra/ES;
Divulgação de editais CNPq/MCTIC/
FAPES: SNCT 2019 & Feiras de Ciências &
Mostras Científicas;
Festival Pint of Science em Vitória. O objetivo do Festival é levar pesquisadores,
especialista para apresentar os resultados
de suas pesquisas em bares da cidade. O
festival é internacional e aconteceu em Vitória pela segunda vez;
Criação do Dia do Empreendedorismo,
•

•
•
•
•

•
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•
•

•

•

•

•

realizado no dia 14 de Março de 2019, no
Cine Metrópolis, com a participação e
apresentações de vários setores da Ufes, e •
instituições capixabas, tais como, Findes,
Sebrae, TecVitória, além de Startups e empresas incubadas na Ufes. Foi um evento •
de um dia que deu início às ações ao longo de 2019.
•
Edital IncubaUFES com inclusão de Empresas Juniores
Contato com os representantes das Empresas Juniores da Ufes para análise dos
procedimentos para a sua regularização
interna e construção de Minuta da resolução para este fim.
Montagem da Mostra Fotográfica O Congo entre Nós, durante os festejos de São
Benedito e São Sebastião na Comunidade
Rural de Piabas, Ibiraçu;
Assessoria às Bandas de Congo do município de Fundão, para a elaboração do
projeto Casa da Memória Antenor Netto
na Comunidade de Timbuí, Fundão;
Organização do V Fórum de Cultura Popular: memória, identidade, tradição
e educação, realizado pela Associação
das Bandas de Congo de Fundão e organizado pelo programa de extensão
Entre Comunidades;
Reuniões com a PROGRAD para discussão

sobre a creditação da extensão no Projeto
Pedagógico dos Cursos (PPCs) de Graduação;
Pesquisa para a construção de um banco
de dados da Diretoria de Inovação e Divulgação da Ciência;
Lançamento do site Divulgação da Ciência
da Proex;
Captação de Recursos junto a FAPES para
a Jornada de Extensão & Cultura;
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PARTICIPAÇÕES

•

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:
•
•
•

•
•
•

•
•

Participação do MCV na exposição A Alma
do Mundo - Leonardo 500 anos, no espaço cultural da Biblioteca Nacional-RJ;
Participação na Sessão Solene da Assembléia Legislativa do ES, em homenagem ao Dia do Estudante, que homenageou estudantes extensionistas e
projetos de extensão;
Assinatura do Protocolo de Intenções com
o Parque Natural Municipal do GoiapabaAçu do Município de Fundão;
Workshop SEED4SCIENCE – Oportunidades para empreendimentos de base tecnológica - Bandes/Vitória;
Recepção de calouros 2019/1 - Ética,
Universidade e Formação Profissional Campi Ufes Goiabeiras, Maruípe, Alegre
e São Mateus;
Hasteamento de bandeira pela igualdade
de gênero - Teatro Universitário/Ufes;
III Ciclo de Palestras LAEFA 2019 - Auditório do CEFD/Ufes;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa de Abertura do curso de Formação
em Educação das Relações Étnico-Raciais
- Auditório do Ministério Público Estadual;
Lançamento do novo Portal de Projetos –
Campi Ufes Goiabeiras, Maruípe, Alegre e
São Mateus;
Palestra de abertura - Semana de Enfermagem de São Mateus - Cine Metrópolis/
Ufes;
Entrega do Relatório circunstanciado da
1ª Conferência de Ações Afirmativas - Cine
Metrópolis/Ufes;
Apresentação da situação da Ufes ao Governador do ES - Palácio Anchieta;
45º Encontro Nacional FORPROEX – Brasília;
II Fórum da CEUA-UFES - Auditório CCE/
Ufes;
Arraiá LAEFA - CEFD/Ufes;
Abertura do 12º Congresso Brasileiro de
Linguística - Hotel Sheraton/Vitória;
CLXXVI reunião ordinária do Conselho Pleno
da Andifes - Hotel Comfort Suites/Vitória;
Inauguração do painel contendo os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Recepção de calouros 2019/2 - Campus
Goiabeiras e Maruípe/Ufes;
Mesa redonda na abertura do curso de extensão Formação em Políticas, Gestão e

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Financiamento da Educação Especial - Auditório do CE/Ufes;
Abertura do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação - LabPetro/Ufes;
Abertura de atividades da UNAPI - CCJE/Ufes;
Integrou a Comissão da Semana Estadual
de Ciência e Tecnologia;
ForGRAD Sudeste - mesa com o tema Protagonismo do Ensino Superior na Formação Humana e Profissional: o lugar da extensão universitária – Ufes;
Lançamento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI/Ufes (2020/2024) Cine Metrópolis/Ufes;
46º Encontro Nacional FORPROEX - São
Luís/MA;
Semana Estadual de Debate - Contra o extermínio de jovens - Palácio Anchieta;
53º Encontro FORPROEX Sudeste – Uberlândia/MG;
Reunião do Colégio de Extensão da Andifes – Brasília;
Participação na Premiação da Olimpíada
Brasileira de Matemática, promovido pela
SEDU-ES;
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - Cine Metrópolis/Ufes;
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DESAFIOS:
Iniciaremos 2020 com desafios importantes, dentre os quais destacamos: a ampliação do Sistema de Informação da Proex, com
a sistematização dos dados referentes aos relatórios das ações extensionistas e às bolsas
de extensão; a aprovação da Resolução que
trata sobre a creditação da extensão junto ao
CEPE, bem como o seu registro e a sua operacionalização; o registro, operacionalização
e acompanhamento das empresas juniores
e startups como ações de extensão voltadas
para a inovação e empreendedorismo; a intensificação das ações extensionistas junto à
educação básica, como por exemplo, o projeto “Ensino de Ciências em rede: pensar e fazer
na escola”; integração do setor público e privado na busca de fomento para a extensão;
ampliação das ações extensionistas voltadas
para o enfrentamento das desigualdades econômicas, raciais e étnicas; desenvolvimento
de atividades extensionistas voltadas para as
ações afirmativas.
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