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O 7º Encontro de Iniciação à Extensão inova na sua concepção e se insere na 

programação VI SEMAC de cada CENTRO/CAMPI/CODAP com o objetivo de oferta de 

eventos de interesse dos Departamentos/cursos de cada unidade acadêmica. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 04/11 (tarde) ,05 e 06/11 (manhã e tarde), 07/11 (manhã). 

1- OBJETIVOS:  

 A proposta é oferecer atividades e eventos com temas de interesse de todas as 

áreas, propiciando a ampliação da vinculação de todos os segmentos que fazem a UFS 

com a comunidade externa, além de compartilhar as atividades e projetos 

desenvolvidos nos anos de 2018-2019. 

 O nosso maior foco é a participação do discente, assim para viabilizar a 

participação com certificação, adotamos duas modalidades:  

A. Discente atuando como apresentador das atividades de Extensão finalizadas em 

2019 -CHAMADA PÚBLICA n° 02/2019, 7° ENCONTRO DE INICIAÇÃO À EXTENSÃO:  

http://proex.ufs.br/pagina/21779-chamada-publica-n-02-2019-de-04-de-setembro-

de-2019-7-encontro-de-iniciacao-a-extensao-da-ufs 

B. Discente como ouvinte, com inscrição nos eventos e cursos ofertados na 

Programação via SIGAA /Eventos: 7º EIX Plenária de Extensão Centro (CCET, CCBS, 

CCAA, CCSA, CECH, CAMPI, CODAP), outros eventos cadastrados para todos os 

centros/campi e os específicos de cada unidade. 

 
2- PROGRAMAÇÃO DO 7º EIX 

2.1 APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO COLETIVAS 

UFSCOMUNIDADE - 1ª PLENÁRIA DE EXTENSÃO por CENTRO/CAMPI: 

Sessão pública que será palco para com a participação dos representantes do público 

alvo das ações, possibilitando a troca de saberes acadêmico e popular, com a intenção 

de estabelecer o diálogo e a participação ativa na definição dos encaminhamentos para 

continuidade e ou desdobramento de outras ações advindas dos projetos e atividades 
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realizadas. A Plenária será conduzida pela COMISSÃO DE EXTENSÃO por CENTRO/CAMPI 

com duração média de 2h. 

O Local, data e horário de realização da Plenária deve ser sugerido por cada 

CENTRO/CAMPI por meio e-mail : tecnologiassociaisufs@gmail.com . 

2.2 EVENTOS E CURSOS 

A Proex está fazendo a oferta para escolha de cada CENTRO/CAMPI/CODAP por meio do 

formulário Google (https://forms.gle/JGJ9X89APTeJSboh8), das opções para inclusão na 

programação da VI SEMAC, como atividade do 7ºEIX, dessa forma esses eventos se 

somam as programações de cada unidade para maior oferta com a participação dos 

discentes. 

Os formulários devem ser preenchidos até o dia 16/10/2019 , para possibilitar a PROEX 

cadastrar os eventos escolhidos nos respectivos programas / edital VI SEMAC e abertura 

de inscrições online para a comunidade acadêmica e externa: 

http://proex.ufs.br/uploads/page_attach/path/6904/EDITAL_PROEX_RAEX__VI_SEMAC_com_

anexo_05.09.pdf  

 
A. Palestras (duração 1 hora) 

 Extensão, a bola da Vez  

 Ligas acadêmicas, como criar? 

 Elaboração de Currículo e Entrevista de Emprego 

 Inteligência Emocional 

 A Oratória como ferramenta de inserção no mercado de Trabalho 

 Desenvolvimento de Carreiras e Mercado de Trabalho 

 Competências para mercado de trabalho: você está preparado? 

 Empatia nas Extensões 

 Gestão transformadora 

 Gestão Visual 

 Liderança Empreendedora 
 
B.  Oficinas (duração 2-3 horas) 

 Estalo: O poder da criatividade 

 Trampolim: Para além da comunicação 

 Insights Empreendedores 

 Ferramentas de inovação 
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C. Roda de conversa (duração 1 hora) 

 UFS COMUNIDADE: uma experiência interdisciplinar 

 Casas de Extensão: troca de saberes 

 Aprendizagem por experiências 

 Centro de Empreendedorismo: Experiências disruptivas 

 Turismo Empreendedor 

 Empresa Júnior como elemento de transformação 

 Modelagem de carreiras 

 Coworking: Compartilhando ambientes de trabalho 

 

D. Atrações Artísticas  

 Orquestra da UFS  

 Bandas e coletivos 

 Grupos de cultura popular e folclórico  

 Coro da UFS 

 

 

 

EQUIPE PROEX:  

Gabinete Pró-Reitoria 

Coordenação de Atividades de Extensão (CAEX) 

Divisão de Avaliação de Extensão (DAE) 

Divisão de Apoio à Gestão (DAG) 

Coordenação da Central de Estágios UFS (CENEUFS) 

Coordenação de Tecnologias Sociais e Ambientais (CTSA) 

Centro de Empreendedorismo (CEMP) 


