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Resultados da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) -2020 

De acordo com a  Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), em Brasília/DF, 

a Extensão passa a ser definida como: “atividade que se integra à matriz curricular e à 

organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político 

educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora 

entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da 

produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a 

pesquisa”. 

Entende-se por Extensão Universitária como uma ação política da universidade com o 

compromisso deliberado de estabelecer vínculos estreitos com a sociedade.  A 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

traz um conjunto de indicadores que expressam o cenário da sua atuação tomando 

como base nos Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU)  e a 

disponibilidade de dados no sistema de informação acadêmica (SIGAA). Tais 

indicadores são definidos e calculados da seguinte maneira: 

1. Alcançabilidade de ações extensionistas: Aferir o total de ações que foram 

executadas e concluídas devidamente no respectivo ano.  

2. Articulação extensionista entre projeto e ações: Identificar o percentual de ações 

articuladas com projeto. Seu cálculo será realizado através do número total de 

projetos realizados nos respectivos anos pela PROEX dividido pelo 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. 

   3.  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 realizados nos respectivos anos pela PROEX dividido pelo 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.  
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4.  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 realizados nos respectivos anos pela PROEX dividido pelo 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.  

5. 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. 

6.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. 

7.Número de discentes na equipe da ação: Quantificar o total de discentes no plano de 

trabalho na execução da ação.  

8.Número de participantes externos em ações: Avaliar o número de participantes fora 

da UFS que participam de atividades extensionistas.  

9. Público alcançado: Número de pessoas que foram atingidas pela ação de extensão 

iniciada nos respectivos anos.  

10. 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.  
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11. 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.  

 

12. 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). 

As atividades de Extensão são propostas tanto a partir de demandas sociais, quanto por 

interesses específicos da UFS, ou ainda para atender a políticas públicas municipais, 

estaduais ou federais em diferentes áreas e setores da sociedade, apresentadas nas 

modalidades de curso, evento e projeto, vinculadas aos programas institucionais e setoriais 

de extensão. 

Foram instituídos  e cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades  

Acadêmicas – SIGAA,  para registro das atividades de extensão  os programas institucionais  

de extensão que agregam os projetos, cursos e eventos :programas institucionais de 

extensão/centros, programa atividades complementares,  empreender UFS, ligas 

acadêmicas ,empresas juniores ,  educação básica, atividades físicas e esportes UFS,  

praticas  integrativas  e  complementares  e  populares  de  saúde , UFS e prefeituras 

municipais , atenção integral ao trabalhador , atuação junto a população vulnerável, 

atividades artísticas e culturais,  movimentos populares na UFS, patrimônio/museus, 

instituto histórico e geográfico de Sergipe e  produtos audiovisuais/sonoros/textuais.  

O Quadro 1 apresenta os resultados alcançados no ano de 2020. Foram realizadas 1.415 

atividades de extensão distribuídas em 40% dos municípios sergipanos, dentre os quais, 

destacam-se os municípios que sediam campus da Instituição: São Cristóvão (816), Aracaju 

(448), Lagarto (183), Itabaiana (100), Nossa Senhora da Glória (78) e Laranjeiras (33) . Os 

eventos compõem a maior parcela das atividades de extensão, correspondendo a 61,55% 

(871) do total das ações; em seguida estão os cursos que compreendem 21,13% (299) e por 

fim os projetos que constitui 17,31% (245). 
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Em relação as áreas temáticas de extensão destacam-se em termos quantitativos, 

atividades nas áreas da Educação, Saúde e Cultura, que correspondem respectivamente a 

35,97%; 22,97% e 14,84% do total realizado no ano de 2020.  

Quadro 1: Principais Resultados da Pró-Reitoria de Extensão, 2020. 

INDICADOR Desempenho 2020 

Alcançabilidade das ações 1415 

Articulação entre projetos e ações 17,31% 

Articulação entre cursos e ações 21,13% 

Articulação entre eventos e ações 61,55% 

Proporção de ações com Financiamento Interno 14,91% 

Proporção de discentes bolsistas em projetos 47,44% 

Número de discentes em ação 4.994 

Número de participantes externos em ações 2.193 

Público alcançado 140.005 

Alcance de docentes envolvidos na ação 1.039 

Número de técnicos administrativos envolvidos na ação 301 

Alcance das ações por Área 

Temática 

Comunicação 72 

Cultura 210 

Direitos Humanos e Justiça 73 

Educação 509 

Meio Ambiente 76 

Saúde 325 

Tecnologia e Produção 92 

Trabalho 58 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão, 2020. 

Desde março de 2020, as atividades acadêmicas foram suspensas diante da Pandemia 

COVID-19 respeitando as orientações da OMS, os decretos estaduais e as portarias da UFS. 

A suspensão de atividades de extensão em campo não significou a quebra de vínculos com 
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os públicos atendidos externamente à instituição. As alternativas foram propostas por 

docentes, técnico-administrativos e discentes no sentido de desenvolver modalidades 

novas, a maioria de forma virtual, de convivência, co-existência e solidariedade. Diante 

deste desafio, as atividades remotas com a utilização de tecnologias digitais foram 

utilizadas, mesmo que de forma limitada, para que as atividades fossem continuadas. 

Ratificamos que nem todo projeto de extensão conseguiu adaptar-se, em função da 

proposta previamente programada, mas de maneira geral, de forma muito positiva a UFS 

conseguiu rapidamente se adaptar e continuar desempenhando o seu papel social.  A 

Extensão, nesse ano atípico, pôde vivenciar a ampliação e dinamização da comunicação do 

conhecimento por meio de ambientes virtuais e tem como perspectiva pós pandemia, o 

equilíbrio entre o presencial e o virtual, atendendo às exigências do momento atual. 

 Os indicadores de participação trazem o cenário de envolvimento nas atividades de 

extensão com um alcance a um público externo de 140.005 pessoas e participação no 

planejamento e execução das atividades de 1.039 docentes, 301 servidores técnico-

administrativos, 2.193 colaboradores externos e 4.994 discentes.  

As ações extensionistas proporcionam aos discentes a possibilidade de colocar em prática 

todo conhecimento adquirido no meio acadêmico ao interagir com a comunidade à qual a 

atividade será desenvolvida. Para viabilizar essas atividades são disponibilizadas como 

apoio, bolsas de extensão viabilizadas por meio de recursos próprios e pelo Plano Nacional 

de Assistência Estudantil (Pnaes). Foram concedidas em 2020 835 bolsas das quais 654 são 

oriundas do PNAES e 181 são de recursos da própria UFS. Desta forma, além de promover 

aos discentes as condições para que vivenciem experiências cuja abordagem e técnicas 

utilizadas abram novos horizontes, a Instituição também apoia a permanência de 

estudantes socioeconomicamente mais vulneráveis viabilizando a igualdade de 

oportunidades entre todos os discentes para a melhoria do desempenho acadêmico.  

Outra atividade acadêmica relevante na formação é a atuação dos discentes nos estágios 

não obrigatórios ofertados por instituições públicas e privadas. A PROEX, através da 

Central de Estágio, atua na captação, divulgação e registro das oportunidades de estágio 

para todos os cursos nos diferentes campi da UFS. Foram ocupadas por discentes da UFS, 

1.460 vagas de estágio, 913 estão vinculadas a instituições públicas e 547 a instituições 
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privadas. Em relação ao vinculo do discente, o campus de São Cristóvão apresentou o maior 

número bolsistas estagiários, 1315 (90,07%)  

O Centro de Empreendedorismo da UFS- PROEX atua na complementaridade da 

formação do discente da UFS, dando-o oportunidades e ferramentas para construir a sua 

trajetória acadêmica num processo autônomo por meio da Formação Empreendedora. O 

Projeto Educação Empreendedora, com atuação direta de 37 alunos  no fortalecimento do 

ecossistema empreendedor com criatividade, inovação e  tecnologias para a análise  e 

planejamento de atividades de desenvolvimento e capacitação em Educação 

Empreendedora.Foram realizadas 06 palestras-lives ( 6) e oficinas na jornada de formação 

Empreendedora do Micro e Pequeno Empresário, professores e discentes  (12), além de  

eventos na Semana Global do Empreendedorismo (Conexão SEMENTE, Fóru m das 

Empresas Juniores da UFS ,Conexão Maratona do Conhecimento e o Painel ‘O Papel do 

Empreendedor na Retomada Econômica. O Projeto EMPREENDER UFS inclui os  princípios 

da educação empreendedora  à educação convencional, visando o desenvolvimento de 

habilidades técnicas, humanas e conceituais nos futuros profissionais que transformarão a 

realidade, de forma criativa, inovadora, ética, cidadã, com responsabilidade social e ativos 

na economia.Foram  finalizados os projetos, Espaço Coworking Gastronômico, envolvendo 

14 alunos e a parceria com a Prefeitura de São Cristóvão;  Formação Empreendedora da 

UFS para as Comunidades, com a participação de 20 alunos com a parceria da Comunidade 

da Ilha Men de Sá, do município de Itaporanga-SE; Implantação da Sala de Gestão 

Prefeitura de Aracaju, com 18 alunos e a parceria com a Prefeitura de Aracaju. 

Na atuação vinculada as tecnologias sociais, destaca-se  a concessão do GRAU 

UNIVERSITÁRIO ESPECIAL, Mestre  em Saberes e Fazeres e Artes e Cultura Populares, a 

pessoas não detentoras de título acadêmico de graduação ,que comprovem destacada 

experiência e produção nos diferentes saberes, fazeres e linguagens de todas as áreas de 

conhecimento, popular e tradicional, e  atestem  competência e reconhecimento social no 

campo das Artes e Cultura Popular em seu histórico de vida (Resolução 14/2019/CONEPE). 

Em 2019/2020 foram publicados 02 editais com a aprovação de 47 mestres, nas categorias, 

Grau de Mérito Universitário Especial: em Saberes e Fazeres (11 mestres) e em Artes e 

Culturas Populares (36 mestres) para acesso e atuação em atividades de 

EXTENSÃO/ENSINO /PESQUISA cadastradas por meio SIGAA. 
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