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Resultados da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) acerca de ações voltadas ao estudo 

da COVID-19 

 

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

traz um conjunto de indicadores disponibilizados através de dados no sistema de informação 

acadêmica (SIGAA). As análises permitem expressar o cenário da atuação e contribuição da 

UFS no combate à pandemia do coronavírus e seu impacto na sociedade. O período de busca 

foi definido baseando-se nos prazos dos editais. De cursos e eventos foi de 01/01/2020 a 

1/12/2021 (edital RAEX 11/2020), enquanto o prazo de projetos é até 30/04/2022 (edital RAEX 

12/2020). Todos os indicadores expressados abaixo são referentes a ações que abordaram a 

COVID-19, sendo definidos e calculados da seguinte maneira: 

1. Alcançabilidade de ações extensionistas: Aferir o total de ações em execução e 

concluídas no respectivo período. 

2. Articulação extensionista entre projeto e ações, cursos e ações, eventos e ações: 

Indicar o percentual de ações articuladas com projetos, cursos e eventos. Seu cálculo será 

realizado através do número total de projetos/cursos/eventos no período determinado, dividido 

pelo número total de ações extensionistas. 

3. Proporção de discentes bolsistas e voluntários em projetos: Medir a quantidade de 

alunos que participaram de projetos de extensão. O cálculo será feito através do número total 

de alunos bolsistas (Piaex) ou voluntários pelo número total de alunos em projetos no 

respectivo período. 

4. Número de discentes, docentes, participantes externos e servidores na equipe da 

ação: Quantificar o total de alunos, professores, servidores da universidade e participantes de 

fora da UFS que participaram de atividades extensionistas. 

5. 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). 

6. Número de atividades de extensão que se encontram atualmente como concluídas 

ou em execução: Mensurar a quantidade de ações por curso, evento e projeto, cuja situação 

atual é concluída ou em execução. 

7. Número de atividades de extensão por campi: Mensurar o número de ações 

distribuídas pelo campus de São Cristóvão (e respectivos centros acadêmicos), Lagarto, 

Itabaiana, Laranjeiras e Nossa Senhora da Glória. 

 

No período de análise, foram realizadas 1863 atividades de extensão, dentre elas, 99 (5,3%) 

abordaram a COVID-19. A distribuição delas por municípios que sediam campus da Instituição 

foram: São Cristóvão (51), Lagarto (33), Laranjeiras (1), Nossa Senhora da Glória (5), 
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Itabaiana (3). O Programa de Qualificação Docente ou o Programa Multidisciplinar em 

Tecnologia de Petróleo foram responsáveis por 6 dessas ações. Do total de atividades em 

São Cristóvão, foi verificado o seguinte arranjo: CCAA (1), CCBS (21), CECH (10), CCSA 

(19). 

Os eventos compõem a maior parte das atividades de extensão, correspondendo a 55% (54) 

do total de ações voltadas à COVID-19; em seguida estão os projetos, que compreendem 

32% (32), e por fim os cursos, que constituem 13% (13) do total. Dessas ações, 72 encontram-

se como concluídas e 27 em execução. Em relação às áreas temáticas de extensão, 

destacam-se atividades nas áreas de Saúde, Educação e Comunicação, com 60%, 19% e 6% 

do total, respectivamente. 

Os indicadores da composição da equipe das atividades de extensão mostram uma 

participação de 334 docentes, 214 discentes, 124 membros externos e 21 servidores. 

Ademais, 97 (45%) desses discentes são alunos membros de projetos ativos ou finalizados, 

em que 73 (75%) são voluntários e 24 (25%) são bolsistas PIAEX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ações de Extensão Situação das Ações 
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Ações por Campus 

Membros das Ações 

Ações por Área Temática 


