
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO UFS
As atividades desenvolvidas pela PROEX/UFS, no ano de 2018, primaram pelo estabelecimento de diretrizes gerais que
nortearam as ações, com foco na curricularização da extensão. Nesse sentido, todas as ações desenvolvidas pelas coordenações
que compõem a PROEX e apresentadas neste infográfico visavam destacar o que estava previsto no  planejamento. Em 2018,
novo impulso foi dado a este processo, resultado do amadurecimento institucional da atual gestão e dos indicadores de
acompanhamento. Alguns dos indicadores criados estão apresentados nos Gráficos abaixo permitindo verificar o alcance de
ações extensionistas realizadas por modalidade, o número de envolvidos nas ações e o alcance das ações para a população.

Gráfico 2: Número de envolvidos por tipo de ação.
Gráfico 1: Número de  ações

extensionistas.
Gráfico 3: Público atingido

pelas ações.

As ações de Extensão são geradas tanto a partir de
demandas sociais, quanto por interesses específicos da UFS,
ou ainda para atender as políticas públicas municipais,
estaduais ou federais, todas em diferentes áreas e setores da
sociedade. Como já visto essas ações são classificadas como: 
curso, evento e projeto,  podendo ser executadas em todo o
território sergipano como mostra a Figura 1.
Nota-se que São Cristóvão município sede da UFS e os
demais municípios onde a UFS possui pólos apresentam um
maior número de ações extensionistas.
 

Sob essa perspectiva, a PROEX atinge então sua meta em 2018 de intitucionalização e
desenvolvimento da Extensão na UFS como uma oportunidade de articular-se em torno de
ações de carácter social, fazendo com que todos os alunos de graduação participem de
projetos e atividades de extensão como parte integrante do seu currículo, ampliando
assim o alcance e o impacto das atividades acadêmicas da UFS no desenvolvimento social,
econômico e educacional das comunidades de vulnerabilidade social.

Figura 1: Distribuição Geoespacial das ações extensionistas no
Estado de SE.
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Gráfico 4: Número de estágios e bolsas disponibilizados.
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Tendo como objetivo cumprir o projeto pedagógico dos
cursos e integrar o itinerário formativo do estudante. A
PROEX disponibiliza bolsas regularizadas através do DIEB e
vagas de estágio educativo obrigatório e não obrigatório em
parcerias com instituições públicas e privadas, apresentados
abaixo.


