
 
 
Resultados da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
 
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            
desenvolvido na instituição. A ação extensionista da UFS se materializa em inúmeras ações.  
Com base nos indicadores estabelecidos pelo IBEU de Avaliação das Atividades de            
Extensão e de acordo com a disponibilidade dos dados no Sistema de informação             
acadêmica (SIGAA) a PROEX que estabeleceu um crescimento anual de 20% do ano de              
2018 para 2019 apresenta os seguintes indicadores: 

 
● Alcançabilidade de ações extensionistas: Aferir o total de ações que foram           
executadas e concluídas devidamente no respectivo ano. 
 
● Articulação extensionista entre projeto e ações: Identificar o percentual de ações           
articuladas com projeto. Seu cálculo será realizado através do número total de projetos             
realizado nos respectivos anos pela Proex dividido número total de ações           
extensionistas. 

PJ = Todos os projetos aprovados e realizados no ano base 
TA = Total de ações responsáveis pela PROEX no respectivo ano base. 

 
● Articulação extensionista entre cursos e ações: Identificar o percentual de ações           
articuladas com a cursos. Seu cálculo será realizado através do número total de             
projetos realizado nos respectivos anos pela Proex dividido número total de ações            
extensionistas. 

CS = Todos os cursos aprovados e realizados no ano base 
TA = Total de ações responsáveis pela PROEX no respectivo ano base.  

 
● Articulação extensionista entre eventos e ações: Identificar o percentual de          
ações articuladas com a eventos. Seu cálculo será realizado através do número total de              
projetos realizado nos respectivos anos pela Proex dividido número total de ações            
extensionistas. 

EV = Todos os eventos aprovados e realizados no ano base 
TA = Total de ações responsáveis pela PROEX no respectivo ano base.  

 
● Proporção de ações com Financiamento Interno: Avaliar o número de ações           
extensionistas que foram realizadas recebendo financiamento interno. Será realizado o          
cálculo com base no número de ações que receberam auxílio de bolsas pelo total de               
ações durante seus respectivos anos. 

AF = Ações com financiamento interno através de Editais 
TA = Total de ações extensionista no respectivo ano base. 

 
● Proporção de discentes bolsistas em projetos: Medir a quantidade de alunos que            
participam de projetos extensionista e recebem remuneração. O cálculo será feito           
através do número total de alunos bolsistas (Pibix e/ou Piaex) pelo número total de              
alunos em projetos no respectivo ano. 

DB = Discentes Bolsistas; apenas os alunos que recebem o auxílio da PROEX 
TD = Total de discentes considerando bolsistas e voluntários. 
     .  



    
● Número de discentes na equipe da ação: Quantificar o total de discentes no             
plano de trabalho na execução da ação.  
 
● Número de participantes externos em ações: Avaliar o número de participantes           
fora da UFS que participam de atividades extensionistas. 
  
● Público alcançado: Número de pessoas que foram atingidas pela ação de           
extensão iniciada nos respectivos anos. 
 
● Alcance de docentes envolvidos na ação: Avaliar o nível de participação dos            
docentes internos por nível nas ações de extensão, os níveis envolvem mestrado,            
doutorado, especialização, pós-doutorado e docentes sem titulação.  
 
● Proporção de Técnicos envolvidos na ação: Avaliar a participação direta dos           
servidores em ações de extensão, exercendo funções como analista de operações,           
auxiliar técnico, colaborador, entre outros.  
 
● Alcance de ações por Área Temática: Mensurar as ações realizadas de acordo            
com as áreas temáticas (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça,          
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho). 

 
Quadro: Principais Resultados da Pró-Reitoria de Extensão, 2019 

Indicador 2019 

Alcançabilidade de ações extensionistas 2.070 

Articulação extensionista entre projeto e ações 16,38% 

Articulação extensionista entre cursos e ações 23,14% 

Articulação extensionista entre eventos e ações 60,48% 

Proporção de ações com Financiamento Interno 12,17% 

Proporção de discentes bolsistas em projetos  44,68% 

Número de discentes em ação  1.813 

Número de participantes externos em ações 1.895 

Público alcançado 89.356 

Alcance de docentes por nível envolvidos na ação 887 

Proporção de Técnicos envolvidos na ação 147 

 
 
 
 
 
 
 
Alcance de ações por Área Temática 

Comunicação 108 

Cultura 313 

Direitos Humanos e Justiça 85 

Educação 671 

Meio Ambiente 156 

Saúde 364 

Tecnologia e Produção 235 

Trabalho 138 

Fonte: PROEX, 2019 



 
 
Analisando o Quadro acima nota-se que a PROEX alcançou um total de 2.070 atividades em               
40% do território Sergipano dentre todas as áreas temáticas (comunicação, cultura, direitos            
humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho). Os             
municípios que mais se destacaram recebendo mais de 100 ações foram Aracaju, São             
Cristóvão, Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória e recebendo de 50 até 100 ações               
Laranjeiras. Os mesmos se destacam por serem municípios que contém um campi da UFS. 
Com o indicador alcance de atividades por tipo (cursos, eventos e projetos) pôde-se notar              
que mais de 60% (1.252) das atividades se caracterizam como eventos, 23,14% (479) como              
cursos e 16,38% (339) como projetos. 
O processo ensino-aprendizagem na extensão possui um arsenal metodológico diferenciado,          
uma vez que acontece através de encontros entre alunos, docentes, técnicos-administrativos           
e a comunidade, onde são incorporados outros saberes, criando um novo senso comum e              
ampliando a capacidade de reflexão sobre as práticas constituídas pelas experiências. Visto            
isso, os indicadores participação de docentes e técnicos, participação de discentes e público             
atingido mostrou que as atividades foram desenvolvidas com a participação de 887 docentes             
e 147 técnicos-administrativos, 1.813 discentes e o público estimado na execução de todos             
os projetos alcançou o número de 89.356 pessoas beneficiadas incluindo o público vinculado             
(1.522) às atividades realizadas pelo Centro de Empreendedorismo (CEMP) que atua na            
articulação das ações dos programas e projetos institucionais de extensão que objetivem a             
instalação, difusão e o desenvolvimento de uma cultura e de um ecossistema empreendedor             
na UFS. 
As atividades de extensão permitem que os estudantes apliquem seus conhecimentos           
acadêmicos interagindo com a comunidade na qual a ação será desenvolvida. Para viabilizar             
essas atividades, a PROEX fornece apoio por meio de bolsas de extensão pelo programa de               
assistência estudantil (PNAES). Deliberar o auxílio implica em muito mais que financiamento,            
consiste na ajuda de custo pela troca de trabalho realizado com a comunidade. 
Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão, em 2019 foram concedidas 810 bolsas              
através de Editais, disponibilizadas para todos os centros e campis como podem ser             
identificado no infográfico abaixo. 
E ainda a PROEX através da Central de Estágio atua na captação, divulgação e registro das                
oportunidades de estágio não obrigatório provenientes de instituições públicas e privadas           
para os discentes todos os cursos da UFS. Esse ano 1.944 vagas foram ocupadas pelos               
diferentes campis. 



 


