
 
 

   

A INICIATIVA 

A pandemia do corona vírus (ou COVID-19), que 

teve início na China no fim de 2019 pode dar a 

impressão de que não há nada que se possa fazer 

contra ela. No entanto, há diversas maneiras de 

combater essa pandemia, e a universidade têm um 

papel central em muitas delas. 

Conforme informações de especialistas, a UFS 

atentou-se para a necessidade de aprimorar a oferta 

de ações voltadas para o novo vírus. A ideia ecoou no 

campus e a PROEX em ação conjunta com as demais 

Pró Reitorias Acadêmicas publicaram os seguintes 

editais: Edital RAEX Nº15/2019 Retificado, Edital 

RAEX Nº 04/2020 e Chamada Pública para Inscrição 

e Registro de Atividades – COVID19. Os mesmos 

foram publicados no início de março dada a chegada 

do novo corona vírus no estado de Sergipe. 

OS OBJETIVOS Estes editais possibilitam o registro das atividades 

acadêmicas, culturais e artísticas remotas da UFS, voltadas ao atendimento 

da comunidade universitária e sociedade em geral, durante o período de 

suspensão de atividades presenciais e medidas de distanciamento social em 

decorrência da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Covid-19. São objetivos específicos destes editais: 

• Institucionalizar as ações universitárias desenvolvidas em caráter 

emergencial por meio de cadastro no SIGAA; 

• Sistematizar o trabalho acadêmico remoto em andamento na UFS, 

promovendo o ensino e a aprendizagem em espaços virtuais de 

informação e comunicação; 

• Estimular a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

no contexto de paralisação das ações presenciais; 

• Proporcionar a interação entre diferentes membros da comunidade 

universitária em prol da construção de conhecimentos curriculares e 

extracurriculares; 

• Ampliar a interação entre Universidade e comunidade externa a UFS. 
 

 

PARTICIPANTES 

 

• Professores ou técnicos administrativos de nível superior que 

fazem parte do quadro permanente da UFS, em efetivo 

exercício; 

• Professores substitutos, dentro da vigência do seu contrato; 

• Discentes de Graduação; 

• Discente de Pós-Graduação; 

• Membros Externos. 

PROEX UFS EM 
TEMPOS DE 
PANDEMIA 

AÇÕES DE EXTENSÃO 
DURANTE O PERÍODO DE 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA PELA COVID- 19 



13 

21 

OS NÚMEROS 

Conforme a data de cadastro de propostas nos editais que deram início em 17/03/2020 até 25/05/2020, pôde-se 

observar um total de 167 ações. 

Em uma análise mais detalhada notamos que deste número de ações: 105 são do tipo eventos, 58 do tipo cursos e 4 

do tipo projetos. Com o intuito de identificar quais as ações estão sendo mais realizadas por campus, notemos o 

Gráfico 1. 

Pôde-se notar que o campus de São Cristóvão por ser o maior obteve um elevado número de ações. No Gráfico 2 foi 

realizado uma análise por Centro afim de identificar quais os Centros estão oferecendo mais atividades durante esse 

período de combate a Covid-19. 
 

 

Gráfico 1: Número de Ações por Campi Gráfico 2: Ações realizadas por Centro 
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São Cristóvão Lagarto Laranjeiras Glória Itabaiana 
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AS AÇÕES    

 

• Projeto de Teleorientação e Telemonitoramento - Monitora COVID 19 

• Projeto Força Tarefa Nacional para execução de testes rápidos para SarsCov2 IgG e IgM no modelo de Drive 

Thru no Estado de Sergipe 

• Projeto de extensão em infectologia e medicina tropical de Sergipe - laimt - quinta geração 

• Projeto SE-CONVID-19: Humanidades Digitais e Terminologia na tradução, mediação linguística e propagação 

de informações à comunidade sergipana 

• Curso prevenção e tratamento de lesões por pressão no paciente grave com covid-19 

• Curso Terapia Ocupacional, a vida cotidiana, as ocupações e a Covid-19: compreensão e reflexões para a prática 

profissional 

• Curso Yoga online em tempos de quarentena 

• Curso Biossegurança e Gerenciamento de Resíduos 

• Curso PEC em tempos de pandemia: encontros virtuais 

• Curso grupo de inclusão da pessoa surda (gips): conexões em libras 

• Curso Básico de Bioestatística 

• Curso de capacitação para profissionais envolvidos no combate à COVID-19: aspectos gerais, biossegurança, 

diagnóstico e aspectos científicos 

• Curso métodos de estimativa de idade utilizando radiografias panorâmicas 

• Curso estratégias de aprendizagem - Fase I 

• Curso introdução à cartografia e poiésis da arte :itinerários possíveis na interpretação do desenho em terapia 

ocupacional 

• Curso educação continuada das participantes do projeto de extensão fisioterapia bucomaxilofacial 

• Curso pega leve: saúde mental do estudante universitário 

• Curso Grupo de Estudos em Neurociência Aplicada a Terapia Ocupacional 

• Curso Aldeia Mangue em/na/como casa: diálogos para revisitar as ações artísticas (Grupo de estudo e criação 

em Dança) 

• Curso Básico de Programação em Arduino 

• Curso Iniciação à prescrição do treinamento em corrida de rua 



• Curso ANESTESIA LOCAL EM QUADROS DE INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS” 

• Curso Principais Medidas de Controle ao COVID-19 no Consultório Odontológico: O que Devemos Saber? 

• Curso de mecanismos envolvidos na fisiologia da dor aplicados à odontologia 

• Curso de emergências médicas na clínica odontológica 

• Curso encontros temáticos DEF UFS online 

• Curso do Diagnóstico a Reabilitação Auditiva Infantil 

• Curso declaração de imposto de renda pessoa física – 2020 

• Curso Conhecendo na prática a Bibliometria: aplicações ao campo da Administração 

• Curso prático de uso do AVA CESAD/UFS 

• Curso A escribir: curso de producción escrita en Lengua Española I 

• Curso A Construção teórica do livro Marxismo e filosofia da linguagem de Valentin Volóchinov 

• Curso O Letramento e o conhecimento linguístico: impresso, virtual e digital 

• Curso PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – ADCON 

• Curso de Oratória 

• Curso RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE 

• Curso EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA DA PESQUISA EM PSICOLOGIA: outros caminhos possíveis 

• Curso PANDEMIA SEM PANDEMÔNIO:ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

• Curso Capacitação Instrutores Clube de Corrida UFS 

• Curso de Oratória (turma 2) 

• Curso Vacinas: Old school X Modern School 

• Curso TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTE E CULTURA POPULAR I 

• Curso Sensibilizar a população do Alto Sertão Sergipano para o desperdício alimentar em tempos de COVID-19 

• Curso Atualização em Fonoaudiologia Hospitalar 

• Curso Oficina de planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso 

• Curso O lugar e a paisagem no audiovisual 

• Curso A Casa como Ambiente de Aprendizagem: construindo caminhos investigativos 

• Curso Oficina online de Planejamento Social. Pesquisa Ação e Elaboração de Projetos Sociais 

• Curso Doenças veiculadas por alimentos e estratégias para garantir a segurança dos alimentos em tempos de 

pandemia de COVID-19 



• Curso Terapia Nutricional no COVID-19 

• Curso FTG don't stop: interação e conhecimento em tempos de crise 

• Curso Rumos Democráticos: sociologia e comunicação em perspectiva 

• Curso práticas pedagógicas on-line em tempos de cibercultura 

• Curso Básico de R 

• Curso A pesquisa bibliométrica no Secretariado Executivo 

• Curso Noções em Bioestatística do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Sergipe 

(OSANES) 

• Curso Introdutório de Revisão Sistemática 

• Curso de estatística inferencial em R 

• Curso Protocolos de avaliação da linguagem infantil 

• Curso de extensão estágio supervisionado em fisioterapia 2020: atualização em evidência terapêutica 

• Curso Estudos críticos dos Direitos Humanos em tempos de COVID-19 

• Curso Introdução à modelagem de dados 

• Curso em Atividades Teóricas à Distância para o Internato de Medicina (DME/UFS) 

• Curso Programa de Dança para Pessoas com Deficiência - TALT PRODIDA 

• Evento DACI in Lives 

• Evento Neuromarketing: venda às mentes na crise 

• Evento Conversa de Fisio: Acolhimento Fisioterapia Lagarto 

• Evento Bolsa de Valores e Coronavírus: Vale a pena investir em ações durante a crise? 

• Evento Elementos patrimoniais e de resultados e o processo da informação contábil em tempos de Covid-19 

• Evento COVID19: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come: o que mudou e irá mudar em nosso 

comportamento? 

• Evento CORONAVÍRUS: Você selecionou e está utilizando corretamente o seu equipamento de proteção 

individual? 

• Evento Como lidar com as novas medidas provisórias adotadas para o trabalhador doméstico 

• Evento A crise do novo coronavírus (COVID-19) e seus impactos econômico-financeiros nas instituições 

corporativas no Brasil: como a ciência contábil refletirá essas posições 

• Evento Dívidas: Quais seus direitos durante a quarentena? 



• Evento Lives: O mundo do trabalho em tempos de pandemia 

• Evento Trabalho remoto/home office: uma realidade pós COVID-19. Orientações e dicas 

• Evento XIII Seminário de Metodologia da Pesquisa Histórica/EAD 

• Evento I Seminário On-line do Grupo de pesquisa Corpo, Cultura e Consumo 

• Evento Ciclo de Estudos "Lugares do Brasil e ritmos do Mundo Atlântico" 

• Evento Grupo de Estudos em Lógica e Metafísica 

• Evento Estudos de História Atlântica: teoria e prática de uma abordagem conectada de História 

• Evento LIVEs do DEA/UFS 

• Evento Dados agropecuários do Censo Agropecuário 2017: onde e como acessar? 

• Evento Genética na Conservação da Biodiversidade 

• Evento Palestra PROFIAP -Acompanhamento de Programas do Governo 

• Evento PROFIAP: O Processo de Elaboração do Orçamento no Setor Público 

• Evento PROFIAP: FINANÇAS PÚBLICAS – Palestras 

• Evento PROFIAP - Modelos e Avaliação de Orçamento Público 

• Evento Palestra: O Processo de Implementação do Orçamento no Setor Público 

• Evento Alinhando seu Propósito de Vida com seus Objetivos Profissionais 

• Evento Gerenciamento Mídias Sociais: Instagram X Facebook 

• Evento Investimentos Financeiros em momento de crise decorrente da COVID-19, quais decisões tomar ? 

• Evento O IRPF 2020 e suas novidades 

• Evento Como reduzir custos gerando sustentabilidade durante a crise 

• Evento O Papel da Liderança em Tempos de Pandemia 

• Evento Reinventando a Administração Pública para Enfrentamento da Pandemia 

• Evento Educação Online: Desenvolvimento Pessoal e Profissional Pós Pandemia 

• Evento E-Commerce: Cocriação de Valor em Tempos de Pandemia 

• Evento COVID-19: Desafios e Oportunidade para a Indústria de Transformação 

• Evento COVID-19: Plataformas Digitais para Sobrevivência Empresarial 

• Evento Finanças: Linhas de crédito para enfrentamento da COVID-19 

• Evento COVID-19 e os Impactos na Legislação Trabalhista 

• Evento Impactos Econômicos da Pandemia COVID-19 



• Evento Impactos da COVID-19: Adaptações Organizacionais pós Pandemia – Ameaças e Oportunidades 

• Evento Gestão e Finanças Públicas: Palestra sobre Acompanhamento de Programas do Governo 

• Evento Gestão e Finanças Públicas: Compras Públicas 

• Evento Ciclo de estudos: Pandemias, epidemias e Coronavírus 

• Evento Gestão e Finanças Públicas: Indicadores de Desempenho Financeiro na Administração Pública 

• Evento Gestão e Finanças Públicas: Planejamento Financeiro Público 

• Evento desmistificando a redação de patentes 

• Evento I Maratona Online de Conhecimento Contábil 

• Evento I mostra científica on-line de estudos empresariais] 

• Evento Marketing e Transformação Digital na Era da Contabilidade 4.0 

• Evento Ciclo de palestras DEAGRI 

• Evento os desafios dos estudantes de ciências contábeis em tempos de pandemia 

• Evento Semana UP 

• Evento Aquaponia: Uma forma de produção sustentável ao alcance de todos 

• Evento Campus do Sertão contra a COVID-19 

• Evento do zero a investidor: Os Princípios 

• Evento Administração com arte: filme, reflexão e aprendizado 

• Evento I webinário de pesquisa do GPDAS (Grupo de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas) 

• Evento Conexão Feliz 

• Evento GEPAS on-line 

• Evento Jornada Krítica em Tempos Pandêmicos 

• Evento Melhore sua performance na comunicação 

• Evento Febre Reumática: Atualização sobre Febre Reumática. Parte dos trabalhos da Liga Acadêmica de 

Hipertensão e Cardiologia - LHC - do Centro Universitário de Brasília/DF 

• Evento Fórum AGRO Sustentável 

• Evento Fabricação de produtos de higiene para ação emergencial de combate e prevenção à COVID 19 

• Evento Inumeráveis: Memorial dedicado à história das vítimas do Coronavírus em Sergipe 

• Evento Conhecendo as plantas do Jardim Funcional 

• Evento I Desafio E-sports (League of Legends - LoL) UFS 



• Evento Olhares sobre as infâncias em tempos de quarentena 

• Evento Tão distante e tão perto: encontros com a Assistência Estudantil do Campus do Sertão 

• Evento Tudo o que você gostaria de saber sobre pesquisa científica 

• Evento II Seminário Internacional sobre Migrações em Múltiplas Perspectivas -GEPPIP/UFS 

• Evento Mini Jornada de Formação Empreendedora do Membro do Centro de Empreendedorismo da UFS 

• Evento Bases de formação para o aluno de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica 

• Evento Movimente-se e não caia: orientações aos idosos durante a pandemia de COVID-19 

• Evento NAFUFS x Empresa Junior do curso de ciências contábeis 

• Evento Brains at Home: Estudo da Neurobiologia em Tempos de Pandemia 

• Evento Neurociência em Foco 

• Evento Lançamento e ciclo de debates online do livro Entre o mito e a política 

• Evento Startups e Spin-offs: Novos modelos de Organizações 

• Evento Ciclo de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais Contemporâneas 

• Evento Respire Seguro 

• Evento Café com Ideias Virtual 

• Evento Educação em saúde: medidas protetivas para enfrentamento da COVID-19 em Lagarto/SE 

• Evento Café científico/filosófico semanal durante o período de distanciamento social - Tutorial Ciclo 1 

• Evento Monitoramento e gerenciamento no cuidado de pessoas no Estado de Sergipe durante a pandemia 

COVID 19 

• Evento O cenário do deficiente auditivo em tempos de COVID 19 

• Evento higiene de alimentos: uma ferramenta para combater a disseminação da COVID-19 

• Evento libras na saúde: os sinais-termo relacionados à pandemia do COVID-19 

• Evento CIMUFS-LAG na COVID-19: capacitação em informações em saúde 

• Evento PROFIAP: Gestão Baseada em Indicadores de Desempenho da Administração Pública 

• Evento Apresentações de Negócios usando o Power Point 

• Evento Inovação e Tecnologia em Tempos de Crise 

• Evento Marketing Digital: Utilizando o Canva como ferramenta de design para um negócio 

• Evento PROFIAP: Planejamento Orçamentário Governamental 



• Evento I ciclo de debate sobre "Saúde, Atividade Física e Esporte" 

• Evento Especialização desportiva precoce e sua influência no crescimento e desenvolvimento de crianças e 

adolescentes 

• Evento 44ª semana brasileira de enfermagem do DEN/UFS e 4ª semana brasileira de enfermagem do HU 

• Evento Germinar Estudos sobre Inspeção e Segurança de Alimentos (G.E.I.S.A.) 

• Evento Análise rápida de dados em ambiente Excel e Tableau no setor privado 

• Evento Introdução às Metodologias Ativas 

• Evento Aleitamento Materno 

• Evento I Circuito de Odontologia Online 

• Evento EnPET - Enquetes do PET Saúde Interprofissionalidade UFS / São Cristóvão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acompanhe também nossas redes sociais para mais informações 
 
 

@ufsproex 
 
 

 
Atenciosamente, 

Pró-Reitoria de Extensão – UFS 


