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1. APRESENTAÇÃO

Reunir as ações realizadas, percorrer os caminhos trilhados e dividir as experiências
que fizeram a diferença para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEXT este ano:
assim define-se a construção do presente Relatório de Ações do Ano de 2018.

A PROEXT, ano após ano, busca cumprir seu papel de fomentar e desenvolver a
extensão e a cultura, sempre amparada pelas resoluções institucionais e por deliberações
nacionais, constituídas no âmbito da Política Nacional de Extensão Universitária, através
do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, FORPROEX, pela Rede Nacional de Extensão –
RENEX e pelo Ministério da Educação.

Partindo de uma realidade um tanto diferente quando comparada aos anos
anteriores, nos deparamos com algumas dificuldades e com cenários bastante distintos, o
que não desmotivou ou desmobilizou a PROEXT no compromisso de trabalhar com as
comunidades onde a UNIPAMPA está inserida. Comunidades essas que recebem a
Universidade de braços abertos e que também nos buscam para propor iniciativas de
extensão e cultura que necessitem de algum tipo de apoio para as suas realizações.

Desse modo, o Relatório de Ações do Ano de 2018 aborda as ações da PROEXT,
detalhando-se os editais que foram publicados no âmbito dessa Pró-Reitoria; as
demandas cotidianas da PROEXT, bem como as ações de fluxo contínuo e o informativo
Em Rede; os eventos culturais realizados com frequência mensal; as ações do Movimento
HeForShe e do combate ao mosquito Aedes aegypti, mobilizações nacionais que na
UNIPAMPA foram possibilitadas pela PROEXT. Apresenta, também, os órgãos
complementares da Pró-Reitoria: a Editora e o Planetário, em seus diferentes estágios de
consolidação; os projetos institucionais em andamento, já tradicionalmente oferecidos
pela PROEXT; a inserção da Extensão nos currículos dos cursos de graduação, em fase
de debate com a PROGRAD na UNIPAMPA, porém já discutida nesta pró-reitoria desde
fevereiro de 2016. As ações de interiorização da PROEXT, vivendo a multicampia, tão
necessárias para que a extensão e a cultura de fato se concretizem; o fluxograma de
registro de projetos, produzido no software Bizagi que detalha o processo; os convênios
nos quais a PROEXT atua como solicitante e, por fim, a apresentação da equipe, com a
relação de todos os servidores envolvidos nesse trabalho que se constitui em uma das
bases do tripé que sustenta as universidades – ensino, pesquisa e extensão.
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2 EDITAIS PUBLICADOS

2.1 Editais de fomento interno

Anualmente são lançados pela PROEXT três editais de fomento interno:

 Programa de Apoio à Promoção de Eventos Culturais e Cursos – PAPEC;
 Programa de Fomento à Extensão – PROFEXT;
 Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica
– Formação Continuada (PROFOR);
 Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica
– Formação Continuada à Distância (PROFOREad);
 Programa Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI/ UNIPAMPA.

2.1.1 Programa de Apoio à Promoção de Eventos Culturais e Cursos –
PAPEC

A PROEXT, por meio deste edital, disponibilizou recursos financeiros para apoiar a
promoção de cursos ou demais atividades de divulgação acadêmica e científica (oficinas,
seminários, ciclo de palestras, fóruns) e de eventos artísticos e culturais que permitam
divulgar os conhecimentos produzidos na instituição e incentivem a circulação de
produções artísticas e culturais na área de atuação da UNIPAMPA.

O PAPEC teve um total de 25 propostas submetidas de diferentes campi da
instituição, e contemplou 15 projetos, de acordo com a sua disponibilidade financeira.

Status: em vigência.

2.1.2 Programa de Fomento à extensão - PROFEXT

O PROFEXT tem como objetivo estimular a prática da extensão universitária,
apoiando a execução de projetos e programas que promovam a interação dialógica entre
universidade e sociedade e qualifiquem a formação acadêmica dos discentes
regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da UNIPAMPA.
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Foram submetidas 66 propostas ao PROFEXT, com 37 propostas aprovadas.

Status: edital finalizado e parte das propostas submetidas em andamento.

2.1.3 Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da
Educação Básica – Formação Continuada (PROFOR)

Por meio deste Edital, foram disponibilizados recursos financeiros para a concessão
de bolsas, auxílio financeiro a estudante e diárias e passagens terrestres e/ou aéreas a
servidores ou colaboradores eventuais para a execução de ações de formação
continuada para profissionais da educação básica, caracterizadas como curso, oficina,
roda de conversa, fórum, seminário e/ou ciclo de debates.

Este edital recebeu 12 propostas, dentre as quais, 07 foram aprovadas.

Status: edital finalizado e parte das propostas submetidas em andamento.

2.1.4 Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da
Educação Básica – Formação Continuada à Distância (PROFOREad)

A PROEXT, com o apoio do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), reforça as
políticas institucionais voltadas à formação continuada desses profissionais.

Neste sentido, lançamos Edital que tem como objetivo selecionar propostas de 2
cursos de capacitação na modalidade EaD para profissionais da Educação Básica, uma
voltada à temática de Tecnologias da informação e da Comunicação e outra voltada à
Educação e Sociedade.

Status: edital finalizado e cursos concluídos. .
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2.1.5 Programa Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI/ UNIPAMPA

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), lançou este Edital, que visa
estimular a política institucional voltada ao público da terceira idade através da oferta de
cursos de extensão na modalidade presencial.

Foram disponibilizados recursos financeiros no valor global de R$9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) para a elaboração e execução de 02 cursos de extensão voltados
ao público da terceira idade, que corresponde a pessoas que têm idade igual ou superior
a 60 anos. Cada proposta aprovada executada por meio deste Edital contou com 01 (um)
coordenador, que corresponde ao proponente do curso, e 02 (um) bolsistas, discentes da
Universidade selecionados por meio de edital elaborado e divulgado pelos proponentes.

Status: edital finalizado e cursos concluídos.

2.2 Programa de Desenvolvimento Acadêmico – PDA

O Programa de Desenvolvimento Acadêmico é coordenado pela Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e Comunitários – PRAEC com os seguintes objetivos:

 Fomentar a execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão;
 Qualificar práticas acadêmicas vinculadas aos projetos pedagógicos dos cursos
de graduação, por meio de experiências que fortaleçam a articulação entre teoria e
prática;
 Promover a iniciação à docência, à extensão, à pesquisa e às práticas
acadêmicas integradas;
 Regulamentar a seleção de bolsistas;
 Aprimorar as condições de estudo e de permanência dos estudantes de
graduação da UNIPAMPA.

Este edital aprova propostas de diferentes campi da UNIPAMPA, na modalidade
extensão.

Status: será lançado em 2019.
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TABELA COMPARATIVA - Submissões X Aprovados Editais 2015 A 2018

Anos

Editais

2015 2016 2017 2018

Subm Aprov Subm Aprov Subm Aprov Subm Aprov

PROEXT MEC/
SESu

** 03 ** 02

PAPEC 19 15 31 15 25 15

PROFEXT 40 34 78 25 66 37

PROFOR 07 10 18 11 12 07

PROFOR Ead 08 02 7 2

PDA ** 127 ** 148 ** **

UNATI 6 2

Concurso
Artesanato

33 11

Mostra
Competitiva
Curtas
Universitários

19 5

2.3 Editais de fomento externo

2.3.1 Concurso Artesanato do Pampa 2018

O Concurso Cultural Artesanato do Pampa - Edital CONCURSO Nº 01/2018 tem
como público-alvo artesãos, que podem candidatar-se como pessoas físicas ou grupos,
associações, coletivos constituídos em pessoa jurídica.

O objeto deste concurso consiste na aquisição de peças de artesanato tradicional
ou de referência cultural, representativos do pampa gaúcho que abordem, no todo ou em
parte, a seguinte temática: 10 anos da criação da Universidade Federal do Pampa
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As peças são confeccionados com pelo menos um dos seguintes materiais: couro,
osso, madeira, lã natural. Cada candidato selecionado recebe premiação de R$ 3.000,00
(três mil reais). Foram selecionadas 11 (onze) propostas no total desta edição.

Cada candidato pôde apresentar apenas uma proposta, escolhendo uma das
modalidades:

* Artesanato tradicional: Conjunto de artefatos mais expressivos da cultura de um
determinado grupo, representativo de suas tradições e incorporados à vida cotidiana,
sendo parte integrante e indissociável dos seus usos e costumes. A produção, geralmente
de origem familiar ou comunitária, possibilita e favorece a transferência de conhecimentos
de técnicas, processos e desenhos originais. Sua importância e valor cultural decorrem do
fato de preservar a memória cultural de uma comunidade, transmitida de geração em
geração.

* Artesanato de referência cultural: Sua principal característica é o resgate ou releitura de
elementos culturais tradicionais da região onde é produzido. Os produtos, em geral, são
resultantes de uma intervenção planejada com o objetivo de diversificar os produtos,
dinamizar a produção, agregar valor e otimizar custos, preservando os traços culturais
com o objetivo de adaptá-lo às exigências do mercado e necessidades do comprador.Os
produtos são concebidos a partir de estudos de tendências e de demandas de mercado,
revelando-se como um dos mais competitivos do artesanato brasileiro e favorecendo a
ampliação da atividade.

Status: em andamento.

2.3.2 Mostra Competitiva UNIPAMPA de Curtas Universitários

A Mostra Competitiva UNIPAMPA de Curtas Universitários, proposta pela Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) tem
como objetivo difundir e incentivar a produção audiovisual universitária e promover a
reflexão sobre a produção cinematográfica na região de atuação da Unipampa.

Puderam participar estudantes de graduação, independentemente da sua
nacionalidade, vinculados a uma instituição de ensino superior à época de realização dos
curtas, ou recém-formados (a partir de janeiro de 2017). A mostra competitiva teve como
temáticas “Unipampa e sua região de atuação” e “Unipampa - 10 anos da Lei de criação”.

Cada participante pôde concorrer somente com um trabalho por categoria, sendo
as categorias assim elencadas: Audiovisual e Cinema. A categoria Audiovisual e ra
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subdividida entre Vídeo Institucional, Vídeo Reportagem Jornalística e Vídeo Vinheta. Já a
categoria Cinema, possuía as subcategorias Ficção e Documentário.

As inscrições foram realizadas até 14 de novembro, e a premiação ocorreu durante
a 10ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, no dia 1º de dezembro.
Foram distribuídos recursos no total de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) para os
primeiros colocados de cada subcategoria.

Status: em andamento.

3 PNAIC

Apresentação

O PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal e solidário assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e
dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do Plano Nacional da Educação
(PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, no máximo,
até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”.

O PNAIC foi lançado em 2012, e, de acordo com dados disponíveis no Sistema
Informatizado de Monitoramento do PNAIC (SisPacto), em 2013, foram capacitados, em
Linguagem, 313.599 professores alfabetizadores em curso com carga horária de 120
horas; em 2014, foram 311.916 profissionais e a ênfase da formação foi em Matemática,
em curso com carga horária de 160 horas; em 2015, foram capacitados 302.057
professores em temáticas como Gestão Escolar, Currículo, a Criança do Ciclo de
Alfabetização e Interdisciplinaridade; e, em 2016, foram 248.919 alfabetizadores e 38.598
coordenadores pedagógicos atendidos em cursos com carga horária mínima de 100 horas
e com ênfase em leitura, escrita e letramento matemático.

A principal inovação no programa em 2017 refere-se a um direcionamento maior na
intencionalidade pedagógica das formações e da atuação dos formadores, articulada a
um modelo de fortalecimento da capacidade institucional local, reforçando a importância
de ter, na estrutura de formação e gestão, atores locais altamente comprometidos com os
processos formativos e de monitoramento, avaliação e intervenção pedagógica.

O fortalecimento da governança, por meio das estruturas estaduais, regionais e
locais de formação e gestão, direcionadas pelo Comitê Gestor Estadual para a
Alfabetização e o Letramento, com estrutura paritária de decisão entre Undime e Estado,
busca incentivar o diálogo e a colaboração entre os entes públicos e garantir que as
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atividades formativas cheguem à sala de aula, respeitando as necessidades dos alunos
de toda a rede de ensino.

A intenção é promover a cooperação federativa e apoiar a constituição de equipes
de coordenadores vinculados às redes de ensino para que estas assegurem o
acompanhamento das ações do programa e avaliem a aprendizagem dos estudantes,
responsabilizando-se também: (a) pela definição de metas a serem alcançadas; e (b)
pelos resultados da alfabetização em seus estados e municípios.

A partir de 2017, analisando a experiência adquirida, algumas inovações foram
implementadas. O PNAIC passa a compor uma política educacional sistêmica que parte
de uma perspectiva ampliada de alfabetização, trabalhando a Alfabetização na Idade
Certa, a melhoria da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino
Fundamental, bem como a inclusão da Educação Infantil e o Programa Novo Mais
Educação. Optou-se por adotar uma estratégia descentralizada para atender à
diversidade de arranjos federativos, além de valorizar experiências exitosas e inspiradoras.

A principal inovação no programa em 2017 refere-se a um direcionamento maior na
intencionalidade pedagógica das formações e da atuação dos formadores, articulada a
um modelo de fortalecimento da capacidade institucional local, reforçando a importância
de ter, na estrutura de formação e gestão, atores locais altamente comprometidos com os
processos formativos e de monitoramento, avaliação e intervenção pedagógica.

A intenção é promover a cooperação federativa e apoiar a constituição de equipes
de coordenadores vinculados às redes de ensino para que estas assegurem o
acompanhamento das ações do programa e avaliem a aprendizagem dos estudantes,
responsabilizando-se também: (a) pela definição de metas a serem alcançadas; e (b)
pelos resultados da alfabetização em seus estados e município.

 Ações executadas:

 PNAIC UNIPAMPA Campus BAGÉ

Nos dias 14, 15 e 16 de maio, a cidade de Bagé sediou o Seminário Final do
Programa de Formação Continuada do Ministério da Educação, o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, recepcionando diversos professores dos municípios da
região. O PNAIC é uma política educacional sistêmica que parte de uma perspectiva
ampliada de letramento e alfabetização, com o objetivo de qualificar a aprendizagem em
Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental. O Programa atende 3 eixos de
atuação: a Educação Infantil, o primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental,
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e o Novo Mais Educação, visando garantir as especificidades das aprendizagens de
leitura e escrita com as crianças.

O Seminário foi realizado na Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, e
contou com diversas atividades. A exposição de banners dos municípios documentaram
os projetos desenvolvidos. Também ocorreram palestras com temáticas pertinentes às
formações abrangendo a Educação Integral, a Alfabetização e avaliação em larga escala.
Foram ministradas oficinas sobre a Educação Matemática na Educação Infantil e Ensino
Fundamental e também ocorreu a palestra sobre a Base Nacional Comum Curricular.

A UNIPAMPA, no ano de 2017, assumiu a responsabilidade da formação
continuada do PNAIC em dois polos: Bagé e São Borja sob a coordenação da Profª. Drª.
Patrícia dos Santos Moura do Campus Jaguarão. A equipe de formação também é
composta pela Profª. Drª. Rachel Freitas Pereira como Formadora Estadual, do Campus
Jaguarão, e mais 9 professoras de diferentes redes estaduais e municipais de ensino,
como Formadoras Regionais. Contou-se com a parceria das seguintes Coordenadorias
Regionais de Educação: 13ª de Bagé, 35º de São Borja, 10ª de Uruguaiana, 14ª de Santo
Ângelo, 17ª de Santa Rosa, 19ª de Santana do Livramento, e 32ª de São Luiz Gonzaga.

A segunda formação presencial do Pnaic/Unipampa Pólo Bagé, aconteceu nos dias
16 e 17 de abril e contou com a participação de 80 formadores de outros municípios, nos
eixos Pré escola, 1º ao 3º e PNME.

Os trabalhos no dia 16 tiveram continuidade nos turnos manhã e tarde nas salas de
aula e, à noite, no auditório da Unipampa , onde o Pró-Reitor Adjunto de Extensão e
Cultura e Coordenador da COMFOR/UNIPAMPA Rafael Lucyk Maurer saudou os
participantes e esclareceu dúvidas sobre a organização do evento.

Ao concluir as formações do PNAIC a Unipampa sente-se comprometida e
gratificada por ter participado deste importante Programa Nacional, e ter contribuído
exitosamente com a formação direta de cerca de 300 professores multiplicadores e
estes alcançaram em torno de 5500 Cursistas com a formação do PNAIC.
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 PNAIC UNIPAMPA Campus SÃO BORJA

Nos dias 22, 23 e 24 de maio, a cidade de São Borja sediou o Seminário Final do
Programa de Formação Continuada do Ministério da Educação, o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, recepcionando diversos professores dos municípios da
região. O PNAIC é uma política educacional sistêmica que parte de uma perspectiva
ampliada de letramento e alfabetização, com o objetivo de qualificar a aprendizagem em
Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental. O Programa atende 3 eixos de
atuação: a Educação Infantil, o primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental,
e o Novo Mais Educação, visando garantir as especificidades das aprendizagens de
leitura e escrita com as crianças.

O Seminário foi realizado na Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, e
contou com diversas atividades. A exposição de banners dos municípios documentaram
os projetos desenvolvidos. Também ocorreram palestras com temáticas pertinentes às

13

Contatos PROEXT: (53) 3240-5426 – Ramal 5448 | proext@unipampa.edu.br

mailto:proext@unipampa.edu.br


formações. O Professor Doutor Maurício Aires, vice-reitor da Unipampa, abordou sobre a
Educação Integral, as professoras doutoras Nola Gamalho, Claudete Cruz e Carmem
Nogueira, professoras do Campus São Borja, ministraram oficinas sobre a Geografia no
Ensino Fundamental, e a palestra da professora Carmen França (SEDUC) tratou sobre a
Base Nacional Comum Curricular.

A UNIPAMPA, no ano de 2017, assumiu a responsabilidade da formação
continuada do PNAIC em dois polos: Bagé e São Borja sob a coordenação da Profª. Drª.
Patrícia dos Santos Moura do Campus Jaguarão. A equipe de formação também é
composta pela Profª. Drª. Rachel Freitas Pereira como Formadora Estadual, do Campus
Jaguarão, e mais 9 professoras de diferentes redes estaduais e municipais de ensino,
como Formadoras Regionais. Contou-se com a parceria das seguintes Coordenadorias
Regionais de Educação:13ª de Bagé, 35º de São Borja, 10ª de Uruguaiana, 14ª de Santo
Ângelo, 17ª de Santa Rosa, 19ª de Santana do Livramento, e 32ª de São Luiz Gonzaga.

No dia 23 de Abril no Instituto Estadual Arneldo Matter a equipe do
PNAIC/UNIPAMPA retornou a São Borja para a 2º Formação (mês de Abril), juntamente
com mais de 200 Formadores Locais de vários municípios, nos eixos Pré-Escola, 1º ao 3º
ano e PNME (Programa Novo Mais Educação).

No turno da manhã foram desenvolvidas atividades didáticas e discussões sobre
temas a serem debatidos, e posteriormente replicados nos respectivos municípios. A
tarde foi realizada uma “Roda de Conversa” com todos os participantes, Coordenadores e
Formadores Locais, a fim de sanar dúvidas sobre o programa e o sistema, estiveram
presentes neste momento a Prof.ª Dr.ª Patrícia Moura (Coordenadora de Formação
PNAIC/UNIPAMPA), o Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura e Coordenador da
COMFOR/UNIPAMPA Rafael Lucyk Maurer e a Coordenadora Estadual do
PNAIC/SEDUC Lara Viscardi.

Ao concluir as formações do PNAIC a Unipampa sente-se comprometida e
gratificada por ter participado deste importante Programa Nacional, e ter contribuído
exitosamente com a formação direta de cerca de 300 professores multiplicadores e
estes alcançaram em torno de 5500 Cursistas com a formação do PNAIC.
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 REGISTROS FOTOGRÁFICOS PNAIC PELA UNIPAMPA
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4 LECAMPO

Curso de Aperfeiçoamento em Educação do Campo (LECAMPO)

O curso de aperfeiçoamento em Educação do Campo teve início em outubro de
2017 e término em maio de 2018. Tratou-se de um curso semipresencial, com carga
horária de 180h. Foram disponibilizadas 60 vagas para os professores das redes públicas
de ensino. Os cursos foram ofertadas nos municípios de Alegrete e Dom Pedrito, com
área de abrangência em Lavras do Sul, Manuel Viana, Maçambará, Rosário do Sul,
Santana do Livramento e Vila Nova do Sul. O curso foi coordenado pelo professor José
Guilherme Franco Gonzaga.
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5 DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA

Constituem-se em demandas da Pró-Reitoria as atividades cotidianas, como o
registro de projetos, o acompanhamento e a divulgação das ações de extensão. Dessa
forma, é possível garantir a formalização e a transparência necessária em todo o
processo.

A consulta aos projetos de extensão está sempre disponível no Sistema de
Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE).

5.1 Ações de fluxo contínuo

O acompanhamento e avaliação das ações de extensão desenvolvidas em todos os
campi da Unipampa, é realizado continuamente no decorrer do ano. Assim como o
atendimento aos coordenadores e as comissões locais, procurando dar suporte e
assessoramento em suas demandas, além de sanar suas dúvidas.

Desde o ano de 2016 a PROEXT vem regularizando todas as pendências e passou
a atender todos os processos conforme os fluxos e os prazos estipulados na Resoluçãonº
104 do CONSUNI.

5.2 Em Rede

Consiste em um boletim divulgado, através de e-mail, para todos os servidores da
universidade, que tem por objetivo dar visibilidade aos projetos desenvolvidos.

A 7ª edição foi publicada em março de 2018 e apresentou projetos desenvolvidos no
decorrer do segundo semestre de 2017 na Universidade.

Status: edição 2018 lançada.
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Cabeçalho 7ª Ed. Boletim Em Rede PROEXT.

6 EVENTOS CULTURAIS E AÇÕES DE EXTENSÃO

Foram realizados eventos mensais ao longo do primeiro semestre do ano de 2018,
com temas e configurações diversos, através da mobilização de parcerias com o Curso de
Música, rede hoteleira e Ponto de Cultura.

Evento: Comemoração 10 anos Unipampa em Bagé.
Presença de mais de 500 pessoas; além de
apresentações musicais, o público cantou os
parabéns e assistiu a uma sessão de cinema.

Evento: Momento Eles Por Elas.
 Data: 26 de março.
 Local: Campus Alegrete -UNIPAMPA
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Data: 11 de janeiro.
 Local: Praça de Esportes, Bagé.

 Evento: Seminário Tempos e Diálogos.
Projeto desenvolvido pela PROEXT, de resgate
das ideias dos grandes intelectuais brasileiros.
 Data: 27 e 28 de março.
 Local: Salão Nobre da Prefeitura Municipal de
Bagé.

Evento: Momento Eles Por Elas.
 Data: 19 de abril.
 Local: Campus Jaguarão - UNIPAMPA.

Evento: Momento Eles Por Elas.
 Data: 08 de maio.
 Local: Campus Uruguaiana - UNIPAMPA.

Evento: Momento Eles Por Elas.
 Data: 11 de junho.
 Local: Campus Itaqui - UNIPAMPA.
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 Evento: Semana do Meio Ambiente.
Evento que contou com a participação do
Programa de Arborização Urbana
Data: 13 a 15 de junho.

Local: Palacete Pedro Osório, Bagé.

Evento: Momento Eles Por Elas.
 Data: 03 de julho.
Local: Campus Caçapava do Sul -
UNIPAMPA.

Evento: Semana do Meio Ambiente.

• Sarau Verde – Arborização Urbana

• Data: 21 de junho.
• Local: Campus Bagé – UNIPAMPA.
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 Evento: Momento Eles Por Elas
 Data: 15 de agosto.
 Local: Campus Sant’Ana do Livramento -
UNIPAMPA..

 Evento: X Fórum Gaúcho de Arborização
Data: 23 e 24 de agosto.

Local: Palacete Pedro Osório, Bagé.

 Evento: 36ª Edição SEURS
Data: 28 a 31 de agosto

Local: Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) - Campus Centro, Porto
Alegre.

 Evento: Encontro da Curricularização da
Extensão na Unipampa

Data: 13 e 14 de setembro.
Local: Auditório do Campus Bagé.
.
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 Evento: II Fórum em Defesa da Igualdade de
Gênero: Articulação entre Universidade, Gestão
Pública e Movimentos Sociais
 Data: 26 de setembro.
 Local: Biblioteca Municipal Dr. Otávio Santos e
Auditório do Campus Bagé

Evento: Momentos Eles Por Elas
Data: 09 de outubro.

Local: Campus São Borja - UNIPAMPA.

Evento: Momentos Eles Por Elas
Data: 08 de outubro.

Local: Campus São Gabriel - UNIPAMPA.

 Evento: XIX Salão de Extensão UFRGS
2018

Data: 15 a 19 de outubro.
Local: Campus do Vale - UFRGS, Porto

Alegre.
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 Evento: 10º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Data: 06 a 08 de novembro.

Local: Campus Sant’Ana do Livramento -
UNIPAMPA.  Evento: Momentos Eles Por Elas

Data: 12 de novembro.
Local: Campus Bagé - UNIPAMPA.

 Evento: I Mostra de Extensão Universitária -
Unipampa Dom Pedrito
Data: 22 de novembro.

Local: Campus Dom Pedrito-
UNIPAMPA.

Evento: Momentos Eles Por Elas
Data: 22 de novembro.
Local: Campus Dom Pedrito - UNIPAMPA.
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7 Movimento HeForShe

Criado no ano de 2014 pela entidade das Nações Unidas que cuida da Igualdade
de Gênero e do Empoderamento das Mulheres, o Movimento ElesPorElas tem como
premissa a busca de apoio de homens e meninos para a promoção da igualdade de
gênero e o empoderamento feminino, de modo a combater os comportamentos sociais de
natureza machista através de ações pautadas no reconhecimento e no respeito à
igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, meninos e meninas.

O Comitê Gaúcho impulsor do Movimento Mundial da ONU Mulheres, por sua vez,
além de se estabelecer como um espaço de diálogo multisetorial sobre a temática,
objetiva engajar o maior número de setores da sociedade gaúcha (público e privado,
educacional e empresarial) em iniciativas individuais e coletivas voltadas à solidariedade
pela igualdade de gênero.

Com o objetivo de institucionalizar a sua integral contrariedade a toda e qualquer
forma existente de preconceito de gênero e violência contra mulheres e meninas, a
UNIPAMPA, na pessoa da sua Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Nádia Bucco, passou a
integrar o Comitê Gaúcho Impulsor do Movimento Mundial Eles por Elas (HeForShe) da
ONU Mulheres, em evento ocorrido na data de 06 de abril de 2017, no Teatro Dante
Barone – localizado no Palácio Farroupilha, em Porto Alegre.

Com a Portaria 714 de 22 de junho de 2017 indicando os servidores para
representarem a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) no Comitê Gaúcho
impulsor do Movimento Mundial Eles por Elas (He for She) da ONU Mulheres e
designando os servidores para integrarem o Comitê Institucional UNIPAMPA ElesPorElas,
composto por 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente de cada uma
de suas Unidades (campi e Reitoria), se deu início às atividades em apoio ao movimento.

 Mais recente relatório produzido e publicizado:
 Relatório de ações entre os meses de abril e dezembro de 2017.

Status: Comitês Locais e Institucional encontram-se desenvolvendo
permanentemente ações em apoio ao movimento.
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Logotipo Unipampa em Apoio ao HeForShe.

 Ações executadas:

7.1 Programa Momentos Unipampa ElesPorElas

O Programa Momentos Unipampa ElesPorElas, assim como as demais iniciativas
organizadas a partir de ações institucionais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEXT) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) relacionadas ao
empoderamento de mulheres e meninas e à construção de masculinidades não violentas,
tem como objetivos:

(I) construir espaços que promovam oportunidades para que as pessoas participantes das
ações reconheçam a necessidade de mudança comportamental masculina em relação ao
gênero feminino no sentido de se tornarem disseminadores de ideias relacionadas à
igualdade de gênero;

(II) fomentar a inclusão dos homens e meninos nessa proposta de igualdade, de modo a
estabelecer uma parceria entre os gêneros para obter o efetivo rompimento do modelo
social e cultural assentado no machismo;

(III) contribuir globalmente para o reconhecimento da necessidade de discutir a temática
igualdade de gênero, junto a comunidade, em colaboração as ações do Movimento
ElesPorELas HeForShe da ONU Mulheres; e

(IV) diminuir as barreiras sociais e culturais impostas historicamente ao gênero feminino.

Em visita aos Campi ocorre o “Momento Unipampa ElesPorElas” que consiste
em um espaço de reflexão e debate dentro de cada campus a fim de publicizar a temática.
Previamente é enviado a cada campus documentos e materiais gráficos que podem
contribuir com a organização e a divulgação dessa atividade e do programa
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(Momentos Unipampa ElesPorElas: a educação empodera), bem como das ações como
um todo em torno da questão do Movimento HeForShe que porventura possam vir a ser
realizadas no ano de 2018 na unidade.

São enviados:

1 - Formulário - Programa Momentos Unipampa ElesPorElas: Corresponde ao
programa institucional submetido na Plataforma SIPPEE por parte da PROEXT para
execução ao longo do ano de 2018.

2 - Formulário de Avaliação: Formulário modelo enviado às Unidades como sugestão
de aplicação aos participantes.

3 - Registro de adesões: No sentido de se tentar quantificar o impacto que as ações da
UNIPAMPA terão nos indicadores globais, nacionais e estaduais do site da ONU, vez que
o número de adesões ao Compromisso HeForShe é o indicador utilizado pela entidade,
pretende-se contabilizar o número de adesões que se promoverá. Para tanto, solicitamos
a disponibilização de, no mínimo, um computador com acesso à internet para que os
interessados façam sua adesão ao Compromisso #ElesPorElas (disponível em
http://www.heforshe.org/pt) e, após tal ação, preencham este documento sob a supervisão
de um dos membros da organização da atividade, o qual também estará apto a fornecer
eventuais esclarecimentos relativos ao ato de adesão.

4 - Banners - UNIPAMPA;

5 - Logos - Unipampa HeForShe: Material gráfico produzido pela UNIPAMPA e com
autorização de uso por parte da ONU Mulheres.

6 - Relatório HFS 2017 - UNIPAMPA-PROEXT: Relatório de atividades produzido ao
final do ano de 2017 para divulgação interna e externa. Ao final do ano de 2018 novo
relatório será produzido e publicizado nesse mesmo formato.

7 - Exemplos de formulário de submissão; Registro de presença e adesões e Relatório
Final;

8 - Documentação referente ao “Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero:
articulação universidade, gestão pública e movimentos sociais frente à violência contra as
mulheres e meninas”, realizado em Bagé, no ano de 2017, pela PROEXT. Encaminhada
para fins de ilustração de preenchimento, fluxo e informações gerais relacionadas à
dinâmica de submissão de uma atividade de extensão na Plataforma SIPPEE. Além disto,
pode ser aproveitada como base de estruturação de ações nas Unidades Locais.

9 - Disponibiliza-se a página do evento na internet, disponível no seguinte link:
https://eventos.unipampa.edu.br/forumigualdadedegenero/.

30

Contatos PROEXT: (53) 3240-5426 – Ramal 5448 | proext@unipampa.edu.br

http://www.heforshe.org/pt)
http://www.heforshe.org/pt)
mailto:proext@unipampa.edu.br


10 - Registro de presenças: Formulário modelo enviado às Unidades como sugestão
de controle de presença dos participantes para futura certificação. Envio facultativo à
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento Social da PROEXT nos casos de
atividade registrada no SIPPEE e, obrigatório, quando da necessidade de certificação por
parte da Coordenação do Programa "Momentos Unipampa ElesPorElas: a educação
empodera".

Para essa e as demais atividades realizadas, além da ciência prévia, pede-se sempre
a comunicação a Coordenadoria de educação e Desenvolvimento Social
(cedsunipampa@gmail.com), preferencialmente com um breve relato da ação (quem, o
quê, onde, como, quando e por quê), juntamente com o envio de registros fotográficos

 26 de Março - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - ALEGRETE
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 19 de Abril - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - JAGUARÃO
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 08 de Maio - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - URUGUAIANA
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 11 de Junho - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - ITAQUI
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 03 de Julho - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - CAÇAPAVA DO SUL
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 15 de Agosto - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - SANT’ANA DO
LIVRAMENTO

 08 de Outubro - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - SÃOGABRIEL
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 09 de Outubro - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - SÃO BORJA

 12 de Novembro - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - BAGÉ
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 22 de Novembro - MOMENTO UNIPAMPA ELESPORELAS - DOM PEDRITO

7.2 II Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero:
Articulação entre Universidade, Gestão Pública e Movimentos Sociais
frente à Violência contra as Mulheres e Meninas

O Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero é uma ação do Programa
Institucional da PROEXT “Momentos UNIPAMPA ElesPorElas: a educação empodera“. É
organizado a partir de uma ação institucional da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da
Universidade Federal do Pampa em apoio ao Movimento ElesporElas (HeForShe) da
ONU mulheres tem como objetivos:

(I) construir um espaço que promova uma oportunidade para que as pessoas
participantes do evento reconheçam a necessidade de mudança comportamental
masculina em relação ao gênero feminino no sentido de se tornarem disseminadores de
ideias relacionadas à igualdade de gênero;

(II) fomentar a inclusão dos homens e meninos nessa proposta de igualdade, de modo a
estabelecer uma parceria entre os gêneros para obter o efetivo rompimento do modelo
social e cultural assentado no machismo;

(III) contribuir globalmente para o reconhecimento da necessidade de discutir a temática
igualdade de gênero, junto à comunidade, em colaboração as ações do Movimento
ElesPorELas HeForShe da ONU Mulheres; e

(IV) diminuir as barreiras sociais e culturais impostas historicamente ao gênero feminino.

A definição dos temas da II Edição do Fórum, realizada pela Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (PROEXT) da UNIPAMPA e pelo “Comitê Local UNIPAMPA
ElesPorElas da Reitoria”, se deu a partir da participação da Universidade no “Comitê
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Gaúcho Impulsor do Movimento HeForShe (ElesPorElas)” e das respostas dadas nos
instrumentos de avaliação da participação da comunidade nos “Momentos UNIPAMPA
ElesPorElas” realizados nos campi da Universidade entre os meses de março a agosto de
2018.

Assim, para a edição atual, as atividades versarão sobre as seguintes temáticas:
Empoderamento feminino e novas masculinidades e Assédio sexual.

Pela manhã foi realizado o minicurso “Diálogos com as masculinidades: é
possível?” na Biblioteca Municipal Dr. Otávio Santos. A tarde ocorreu a Roda de conversa:
Empoderamento feminino e novas masculinidades. No turno da noite, Mesa- redonda:
Acolhimento e efetivação dos direitos das mulheres vítimas de assédio.
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Atividades culturais

 Atividade: Estreia da Websérie “Mulheres que inspiram”.

Apresentação do episódio de abertura e da primeira de oito entrevistas com
mulheres que inspiram e podem servir de inspiração para tantas outras. Na produção da
websérie “Mulheres que inspiram”, oito entrevistadas, cada uma delas representando uma
das oito áreas da extensão, respondem questões sobre como a sua formação superior
propiciou que elas estejam hoje em uma posição social diferente daquela geralmente
destinada às mulheres e se elas se consideram mulheres empoderadas através da
educação que elas receberam. Cada uma das entrevistadas possui formação de nível
superior em curso de graduação que também é ofertado pela UNIPAMPA e uma história
de vida inspiradora.

 Atividade: Atelier de Expressões.

Espaço para desenvolvimento da criatividade e produção de arte no contexto da
temática da igualdade de gênero.
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 Atividade: Exposição “Corpografias: mapeando o feminino”.

As obras apresentadas tratam das cartografias do corpo feminino a partir da
perspectiva de violência e de medo que afeta o cotidiano das mulheres e do olhar que
aponta a força e a resiliência delicada desses corpos.

 Atividade: Exposição “Música: Uma Construção de Gênero”.

A reprodução da exposição problematiza a questão do machismo e da violência
contra o gênero feminino na cultura popular brasileira.
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7.3 10º SIEPE

As atividades relacionadas à temática do Programa Institucional Momentos
Unipampa ElesPorElas: a educação empodera no 10° Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão (SIEPE) realizado em Santana do Livramento (Brasil) e Rivera
(Uruguai) nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2018, foram:

# Minicurso: A feminização da docência no magistério da educação básica
Brasileira: imagens e sentidos.

Ministrante: Gabriel dos Santos Kehler.

Descrição: Provocar reflexões sobre a naturalização de práticas discursivas endereçadas
às mulheres docentes, enraizadas tanto pelo modelo patriarcal de sociedade, como
no/pelo agenciamento de estratégias de governamentalidade, reforçadas em práticas
discursivas nas escolas e/ou na formação de professores.
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# Oficina: Precisamos falar sobre o assédio sexual no contexto universitário.

Ministrante: Fabiane Ferreira da Silva.

Descrição: Problematizar o assédio sexual no ambiente de trabalho e na universidade.

# Mesa Redonda: Programa HeForShe: a importância da luta contra a discriminação
baseada no gênero e estratégias e iniciativas para combater a desigualdade.

Debatedoras: Luiza Damboriarena, Deisemara Langoski, Lizandra Gonçalves, Gabriela
Veríssimo.
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# Palestra: Comunicação, gênero e a construção social da realidade

Palestrante: Pamela Stocker – Jornalista/UFRGS

# Oficina: Roda de conversa: O feminino e o masculino nas relações parentais.

Ministrantes: Gabriela Jardim, Vitória Lima; Graciela Marques Suterio, Cíntia Saydelles da
Rosa e Suzana Cavalheiro.
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7.4 I Congresso Brasileiro ElesPorElas

Com o tema: Empoderamento de Mulheres e Masculinidades não Violentas: O
papel de Universidades, Poder Público e Movimentos Sociais, o evento foi realizado em
João Pessoa - PB nos dias 23 e 24 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego.
A organização, que conta com a parceria da ONU Mulheres, é da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB) e do Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria Estadual
da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH/PB).

A PROEXT apresentou seu relato de experiência no painel “Experiências de
empoderamento de meninas em escolas e outros espaços”. Com o título “A
Institucionalização do Programa de Extensão Momentos Unipampa ElesPorElas como
estratégia para Impulsionar a Igualdade de Gênero e o Empoderamento Feminino na
Região de Abrangência da Universidade Federal do Pampa”, a PROEXT levou as
atividades que vem desenvolvendo no âmbito do programa ElesPorElas.
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8 COMBATE AO AEDES AEGYPTI

O inicio formal da ofensiva institucional de enfrentamento do mosquito Aedes
aegypti ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2016, quando foi realizada reunião entre os
membros da PROEXT. Àquele momento foram discutidas as informações e as estratégias
repassadas pelo Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, no encontro promovido com
os Pró-Reitores de Extensão de todas as Instituições Federais de Ensino Superior, na
data de 02 de fevereiro de 2016, em Brasília. Nesta ocasião, a PROEXT recebeu a
missão de promover campanhas para erradicação do mosquito e de seus criadouros,
tanto no âmbito institucional como junto à comunidade acadêmica.

Cada uma das 11 unidades da UNIPAMPA (10 campi e Reitoria) foi incumbida,
então, de constituir um Comitê Local de Articulação e Monitoramento das ações de
mobilização para a prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, com 04
integrantes, e de indicar 01 representante titular e 01 representante suplente para compor
o Comitê Institucional a ser responsável pela definição das estratégias internas e externas,
individuais e em parcerias com outros entes ou órgãos, de combate ao mosquito Aedes
aegypti por parte da Universidade.

Em março de 2018 foi constatada a presença de Aedes aegypti em prédios da
UNIPAMPA. De acordo com demanda oriunda do colega Marcelo Oliveira, Analista de
Tecnologia da Informação - DTIC, que capturou exemplar de mosquito com suspeita de
ser o vetor de doenças como a Dengue, encaminhamos a amostra para o setor de
Vigilância Ambiental do município de Bagé, no dia 14 de março de 2018.
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Após o encaminhamento de exemplar do mosquito, foram feitos todos os
encaminhamentos necessários junto a Vigilância Ambiental, que destacou equipe para
ação imediata no entorno de 300 metros dos prédios. Foi constatado que não há focos no
prédio e informado inclusive que a UNIPAMPA é uma das instituições que fez um trabalho
adequado de prevenção ao mosquito.

No dia 19 de março de 2018, juntamente com o coordenador do Comité Institucional
de Combate ao Aedes aegypt, Rafael Hetsper, recebemos a equipe da Vigilância
Ambiental, com a informação de que foi positiva a identificação para Aedes aegypti, e
encaminhamos os técnicos para a coordenadora administrativa da Reitoria, Caren Oliveira,
para as vistorias pertinentes.

Diante do exposto, informamos que por parte da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEXT) foram feitas as ações preventivas e que a partir desse momento acreditamos
que as medidas para sanar o problema da proliferação do mosquito devam ser
responsabilidade da Pró-Reitoria de Administração (PROAD) de agora em diante.

Unipampa Contra o Mosquito.

Encaminhamento de exemplar do mosquito junto a Vigilância Ambiental.
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Status: Medidas preventivas a cargo da equipe da Pró-Reitoria de Administração
(PROAD) da UNIPAMPA.

9 ÓRGÃOS COMPLEMENTARES

Os órgãos complementares vinculados à PROEXT encontram-se em diferentes
estágios de consolidação, tendo em vista que cada processo possui suas especificidades.

9.1 Editora

A Editora da UNIPAMPA (EdUNIPAMPA) é um órgão complementar da
Universidade, vinculado à PROEXT, com suporte às atividades de secretaria do órgão, a
qual será a responsável pela política editorial da Instituição.

Com base nas prescrições do Estatuto, do Regimento Geral e das normas próprias,
tem como missão editar publicações de qualidade, bem como, realizar levantamentos e
estudos visando à seleção de obras a serem publicadas, além de elaborar planejamentos
gráficos de trabalhos editoriais.

Instalada em Junho de 2017, com o afastamento para estágio pós-doutoral da
primeira Direção em setembro do mesmo ano, a EdUNIPAMPA aguardava a eleição de
novo diretor para dar continuidade as suas atividades.

No dia 03 de abril de 2018 ocorreu a 4ª reunião do Conselho Editorial. O conselheiro
Profº Edson Romário Monteiro Paniagua (Campus São Borja) foi eleito Diretor da
EdUNIPAMPA. O Conselho Editorial da EdUNIPAMPA é composto por representantes
docentes e técnicos administrativos em educação dos 10 campi da instituição.

Foram realizadas pelo Conselho Editorial ações como reestruturação do Regimento
da EdUNIPAMPA, que após análise na Procuradoria Federal junto à Unipampa, irá ao
processo de apreciação pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e construção de Política
Editorial.

No ano de 2018 foram realizadas seis reuniões do Conselho Editorial EdUNIPAMPA
(03 de Abril, 22 de Maio, 04 de Julho, 18 de Outubro, 06 de Novembro e 05 de Dezembro),
quatro delas custeadas pela PROEXT. O investimento para cada reunião é de 9 diárias,
em valor total de R$ 1.593,00; os lançamentos totalizam R$ 6372,00.
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Em 19/12/2018 entrou em efetivo exercício a Servidora Marianne Machado Bruck
Borges, cargo: Assistente em Administração a qual ficará lotada na PROEXT, a serviço da
Editora.

Status: desenvolvimento da Política Editorial e realização de demanda operacional.

9.2 Planetário

Em 2016, o Planetário fixo foi incluído no organograma da Universidade, dentro da
estrutura da PROEXT.

Tem como objetivo principal a articulação das atividades do Planetário na Região da
Campanha para a Divulgação da Ciência. É um espaço aberto a toda a população,
entretanto, são desenvolvidas atividades específicas de divulgação da ciência tendo como
público alvo professores e alunos da educação básica. Para isto, são oferecidas,
inicialmente, oficinas a estes professores de forma a aprofundar os conhecimentos em
Astronomia e Ensino de Astronomia. Após as oficinas, os alunos das escolas fazem a
visita ao planetário e, em seguida, um clube de astronomia formado dentro da
universidade, oferece um curso de extensão, voltado aos professores atendidos
anteriormente, mas também aberto ao público em geral, além de palestras e noites de
observação do céu.

Desenvolvem-se atividades com o uso de telescópios e do planetário inflável
visitando os campi da UNIPAMPA.

Foi emitida a portaria N º 348 de 06 de abril de 2018 para a designação dos
membros do Conselho Diretor e a a portaria N º 349 de 06 de abril de 2018 para a
designação do Comitê Executivo do Planetário da UNIPAMPA.

 Objetivos:
Divulgar a astronomia na região de abrangência da UNIPAMPA;
Atrair mais jovens para a carreira científica;
Promover e gerenciar o Planetário como equipamento cultural da Universidade.

 Investimentos e produtos:
2 bolsas de 20h no valor de R$ 400,00 cada, para o Programa Astronomia para
Todos de Abril a Dezembro de 2018;
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Veículo Van no valor de R$ 160.000,00 - definidos marca e Pregão, dado o aceite
do fornecedor. Efetuou-se solicitação de adesão a ata 092/2018 ao pregão 042/2017
UASG 701300 (Comando da Marinha); Comando da Marinha autorizou a solicitação
de adesão para prosseguimento do processo;
Aquisição de 02 computadores Desktop para uso no Planetário;
Aquisição de 01 notebook para uso no planetário;
Aquisição de 01 Drone para uso no Planetário;
Aquisição de 01 Microcomputador iMAC para uso no Planetário.
Os valores acima foram disponibilizados pela Emenda Parlamentar
nº.19860008/2018; no valor de R$ 200.000,00 e geridos pela PROEXT.

COMPRAS ITENS PERMANENTES CAPITAL FINAL 2018- Emenda Parlamentar
200.000,00 para o Planetário

PREGÃO ITEM MATERIAL VALOR UNIT VAL TOTAL QTDD EMPENHO NOTA FISCAL

42/2017
(CARONA) 12 VAN R$ 160.000,00 R$

160.000,00 1 2018NE80096
6 Nº. 3895

37/2018 3

COMPUTADOR.
MICROCOMPUTA
DOR DESKTOP
PADRÃO

R$
4.185,00

R$
8.370,00 2 2018NE80230

3
Aguardando
entrega

37/2018 4
MICROCOMPUTA
DOR PESSOAL
NOTEBOOK

R$
3.985,00

R$
3.985,00 1 2018NE80230

3
Aguardando
entrega

36/2017 5 IMAC R$
17.973,48

R$
17.973,48 1 2018NE8025

73
Aguardando
entrega

31/2018 1 DRONE R$ 6.952,99 R$
6.952,99 1 2018NE80228

5 Nº. 474

TOTAL R$
197.281,47

Status: Visitas agendadas para grupos/escolas e sessões periódicas abertas ao
público. Veículo Van recebido e em processo de adesivamento.
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Sessão do Planetário com escola - Campus Bagé.

10 36º SEURS

A participação da UNIPAMPA na 36ª edição do Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul (SEURS), que ocorreu nos dias 28 a 31 de agosto de 2018,
foi possível através do investimento de diárias nacionais no valor de R$ 16.466,90 e
auxílio financeiro a estudantes no valor de R$ 15.600,00.

A delegação, composta por 49 extensionistas, entre alunos e servidores, conferiu
uma diversificada programação entre os dias 28 e 31 de agosto. O evento foi sediado no
campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tendo como
ponto principal o Centro Cultural, estrutura inaugurada recentemente e que abrigou a
maior parte das atividades.

A conferência de abertura foi realizada pelo educador popular Oscar Jara, que
tratou sobre os desafios éticos, políticos e pedagógicos para que a extensão universitária
possa ser transformadora. Os extensionistas da UNIPAMPA apresentaram trabalhos em
todas as modalidades. Também participaram do 36º SEURS os alunos premiados no
Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe) de 2017, na modalidade de
apresentação oral, Lucas dos Santos Martins, Thainá Pedroso Machado, Alexandre
Garcia dos Santos e Marco Aurélio dos Santos Chiquetti.
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A Unipampa foi representada na apresentação cultural pelo Grupo de Choro do
curso de Licenciatura em Música do Campus Bagé, composto por Carlos Eduardo
Marques Ribeiro, Igor Souza Santos, Mateus Rosa Padrão e Luis Borges dos Santos
Júnior. A Unipampa também se fez presente com o minicurso “Recursos energéticos
renováveis em edificações escolares” realizado por Micael Marcio Oliveira e José Wagner
Maciel Kaehler, do Campus Alegrete.

A Unipampa participou do 36º Seurs, ainda, com uma série de oficinas ministradas
por seus extensionistas, além da apresentação de trabalhos na modalidade Tertulhas.

Status: participação da delegação com 49 extensionistas.

Banner 36ª Edição SEURS - UFRGS.

Grupo de Choro da UNIPAMPA
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Delegação UNIPAMPA na 36 Edição SEURS

11 10º SIEPE

O 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) foi realizado
em Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai) nos dias 6, 7 e 8 de novembro de
2018.

Com a temática “Uma Década Colaborando para o Conhecimento Sem Fronteiras”
o SIEPE reforça neste ano seu caráter internacional e seu importante papel como evento
que propicia a discussão e proporciona visibilidade à produção acadêmico-científica do
Pampa.

Promovido mais uma vez na “Fronteira da Paz”, região conhecida pela cultura de
integração e convivência internacional pacífica, o SIEPE chega a sua décima edição
reafirmando a interação científica entre instituições de diferentes países. Como ocorreu na
edição anterior, a organização do evento em 2018 é realizada em parceria por instituições
brasileiras (Universidade Federal do Pampa – Unipampa e Instituto Federal Sul-rio-
grandense – IFSul) e uruguaias (Universidad Tecnológica del Uruguay – UTEC e
Universidad de la Republica – UDELAR).
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Tenda e Equipe Proext no 10° SIEPE

Mateada de Cinema e lançamento do 10º Festival de Cinema da Fronteira no Parque Internacional
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Palestra: Extensão Universitária - Sandra de Deus- Pró-Reitora de Extensão/UFRGS

Grupo de Choro da UNIPAMPA
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Apresentação Cultural Banda VITROLA 220 - Campus São Gabriel

12 PROJETOS EM ANDAMENTO

Os projetos apresentados a seguir encontram-se em diferentes fases de
desenvolvimento, uma vez que cada uma dessas atividades possui atores e processos
distintos. Salienta-se que esses projetos formam parte do repertório de ações
institucionais desenvolvidos pela PROEXT e, por isso, são elaborados com o intuito de
atender a políticas públicas e a demandas da própria comunidade.

12.1 Responsabilidade Social

Programa “Arborização Urbana: um exercício de cidadania e sustentabilidade
socioambiental”.

Com base na ISO 26000, que dispõe sobre as Diretrizes sobre responsabilidade
social, a UNIPAMPA, através da PROEXT, procurará identificar, divulgar e fomentar
ações institucionais que se enquadrem nesse referencial.

Sendo assim, a Pró-Reitoria trabalha com ações de extensão que atendam,
obrigatoriamente, aos critérios de territorialidade, trabalho em rede e baixo custo; e,
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preferencialmente, promovam um efetivo envolvimento da comunidade, com caráter
inovador e com a produção de um legado que permita à comunidade dar continuidade nas
atividades que executadas ao longo da vigência da ação extensionista.

Um exemplo perfeito de ação extensionista que atende a todos os preceitos atuais
de responsabilidade social é o programa “Arborização Urbana: um exercício de
cidadania e sustentabilidade socioambiental”.

Status: em desenvolvimento.

Um exemplo perfeito de ação extensionista que atende a todos os preceitos atuais
de responsabilidade social é o programa “Arborização Urbana: um exercício de
cidadania e sustentabilidade socioambiental”.

 Dados da ação:
Síntese: programa de extensão universitária a ser construído e implementado
através de ampla ação interinstitucional, intercursos e interdisciplinar, caracterizado
como uma intervenção e inclusão social em uma área de conhecimento transversal,
ou seja, pertinente a todas as áreas de conhecimento técnico, científico e de
desenvolvimento sócio ambiental.
Instituições envolvidas: UNIPAMPA, Faculdade IDEAU, IFSUL, ECOARTE,
Instituto de Permacultura, Coordenadoria Regional de Educação, SMED e escolas
da rede municipal, estadual e particular.
Modalidade: programa de extensão interinstitucional e interdisciplinar, formatado
em rede.

Ações desenvolvidas:

 Iniciativa QRCODE:

A iniciativa QRCODE é uma ferramenta tecnológica implantada no programa de
Arborização Urbana, que visa tornar as informações do inventário arbóreo mais
acessíveis à Sociedade. Com isso, estão sendo colocadas placas de identificação em
pelo menos um exemplar arbóreo de cada espécie nas praças inventariadas em Bagé.

O nome QR-Code ou Código-QR é originário do inglês ‘Quick Response’ (resposta
rápida). É um código de barras bidimensional utilizado para ações de marketing e
comunicação, que une a comunicação online e a comunicação offline. Podem ser
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lidos em dispositivos móveis (celulares, tablets), que tenham o aplicativo de leitura
instalado. Basta focar o código utilizando a câmera fotográfica e será direcionado para
o endereço ou conteúdo codificados. O objetivo é oferecer informações sobre as
árvores, por isso os códigos levam a um “html”, com a atualização a cada nova
informação sobre a espécie.

A descrição das características das espécies arbóreas catalogadas é apresentada
com um diálogo entre uma árvore e uma pessoa, aproximando a relação de respeito e
afeto entre os seres. Foi utilizada uma linguagem simples, evitando o uso de termos
técnicos, a fim de facilitar que pessoas de diferentes faixas etárias compreendam a
leitura. Além disso, são utilizados termos regionais, para que os leitores da região
possam internalizar as informações e para que o texto sirva como um instrumento de
divulgação da cultura regional, já que as formas de comunicação são também
expressões da cultura popular.

A fim de promover a sustentabilidade financeira da aplicação dessa ferramenta, o
comércio local foi inserido no projeto contribuindo através do patrocínio do custo de
cotas para aquisição do material e a plaquetas.

Inauguração QRCODE na Arborização da Praça da Estação

 Projeto “As Árvores Contam a História”
OBJETIVOS
Resgate histórico, através do envolvimento de alunos e professores, de exemplares
arbóreos significativo ou de áreas arborizadas da cidade de Bagé, compartilhando
estas informações com a comunidade nos diversos espaços para divulgação do
projeto, tais como Semana do Meio Ambiente e Fórum Gaúcho de Arborização.

- Realizar o resgate histórico sob o aspecto da arborização urbana da cidade, de
maneira escrita e/ou visual, interagindo com a história da comunidade, tendo como
fonte pesquisas bibliográficas;

- Resgatar o sentimento de pertencimento a comunidade, nos alunos da rede de
ensino do município de Bagé;
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- Produzir material interativo para compartilhamento com o público em geral, seja
visual, sonoro ou escrito;

O piloto deste projeto aconteceu com a Escola Bidart e buscou fomentar as
atividades de pesquisa histórica nas escolas e o resgate da memória das árvores e
da comunidade, seja no nível da escola, do bairro, ou da cidade, fortalecendo assim
os laços afetivos dos alunos e professores com o patrimônio arbóreo e fortalecendo
ainda a interdisciplinaridade dentro da sala de aula.

 Semana do Meio Ambiente 2018

Foi realizada de 13 a 15 de junho/18, a Semana do Meio Ambiente de Bagé -
Aprender, agir e transformar, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEXT) em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.
Palestras e oficinas foram ofertadas aos participantes durante o evento.

A programação da Semana do Meio Ambiente de Bagé iniciou na quarta-feira (13/06)
à noite com a abertura oficial do evento, com a participação da Pró-Reitora de
Extensão e Cultura da UNIPAMPA, Nádia Bucco, o secretário da SEMAPA, Aroldo
Quintana e o Vice-prefeito de Bagé, um grande público prestigiou a cerimônia de
abertura e as palestras “Criando futuros” com Tatiana Cavaçana e “A sustentabilidade
e as relações sociedade-natureza” com Dr. Marcos Borba.

Na quinta-feira, 14, a partir das 14:00 foi realizada a Oficina Entendendo a
Arborização: teoria e prática, ministrada pelo Biol. Rodrigo Kanaan, concomitante a
Oficina, na Urcamp, aconteceu a Oficina de Filmagem com o Prof. Jeferson Wayne.
Também foi promovida uma reunião técnica com entre os idealizadores do Programa
de Arborização Urbana e o Prof. Ítalo Filipi Teixeira da UNIPAMPA – São Gabriel para
debater iniciativa semelhante na cidade de São Gabriel. À noite, o Prof. Ítalo ministrou

59

Contatos PROEXT: (53) 3240-5426 – Ramal 5448 | proext@unipampa.edu.br

mailto:proext@unipampa.edu.br


a palestra “Cada árvore importa: planejar a arborização de ruas para as cidades do
século XXI”, após o Dr. Alexandro Schafer ministrou a palestra “A questão da água
em Bagé no contexto da bacia hidrográfica do Rio Negro”.

Na sexta-feira, 15, no auditório do IFSUL, à tarde, aconteceu a palestra
“Compostagem e Vermicompostagem”, com a Dra. Denise Martins, ainda no IFSUL
aconteceu a oficina “Reaproveitamento de oléo de cozinha usado”, com a Dra. Ana
Quadros. À noite, no Palacete Pedro Osório, sede principal do evento, o Me. Vinicius
Borba, IFSUL – Chaqueadas apresentou a palestra “Importância da vegetação no
espaço urbano e os planos diretores”, encerrando a noite Luigi Florian palestrou sobre
“Tecnologias e Inovações para o processamento de resíduos”.

Nos três dias da programação a adesão dos 85 participantes foi destaque. Na Oficina
Entendendo a Arborização: teoria e prática, 18 pessoas adquiriram conhecimento
sobre podas corretas e manejo arbóreo.
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 10º Fórum Gaúcho de Arborização

Com o tema: “Arborização Urbana: serviço público, cidadania e sustentabilidade”,
ocorreu nos dias 23 e 24 de agosto, no Palacete Pedro Osório. Promovido pela
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) em parceria com a
PROEXT/UNIPAMPA, Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) e
Prefeitura de Bagé, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção ao
Bioma Pampa (SEMAPA). A atividade contou com a participação de várias prefeituras
do Estado, assim como técnicos da área.

O Fórum Gaúcho de Arborização foi idealizado em 2007, com reuniões técnicas
abrangendo a região metropolitana, em resposta a demanda de discutir amplamente o
tema da arborização urbana no Estado do Rio Grande do Sul e qualificar os técnicose
os ambientes urbanos. O fórum é itinerante e neste ano foi realizado em Bagé devido
ao desenvolvimento de projetos de melhoramento do parque arbóreo do município,
com um envolvimento direto e crucial da Unipampa, por meio da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, e o envolvimento da sociedade e diversas instituições deensino.

Uma das novidades este ano foi a inserção da 2ª Reunião de Biólogos do Rio Grande
do Sul - Edição Bagé, parte do Programa CRBio Itinerante, no corpo do evento.A
programação contou com palestrantes de Bagé, Porto Alegre, São Paulo e Rio de
Janeiro. O evento teve como foco trabalhar as políticas de gestão pública de
arborização, feitas pelos governos municipais, além de propiciar a troca de
informações sobre o manejo de parques arbóreos.

Segundo a secretaria executiva da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e bióloga,
Ketleen Grala, o fórum, que aconteceu pela primeira vez fora da região metropolitana,
e foi realizado na Rainha da Fronteira devido ao destaque que o município teve desde
2014, com o desenvolvimento do Programa Arborização Urbana: um exercício de
cidadania e sustentabilidade socioambiental.

A iniciativa da Unipampa, com apoio de outras instituições da cidade, vem
desencadeando ações de pesquisa e educação ambiental e tem fomentado, junto à
administração municipal práticas de manejo para a melhoria do parque arbóreo da
cidade. Na oportunidade, além da presença de palestrantes de destaque na área,
representantes da PROEXT fizeram a apresentação do programa.
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 23 de agosto - Mesa de Abertura e Momento Cultural

 Lançamento da 3ª edição da Revista Arborização Urbana junto ao Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA e encerramento das
atividades de 2018 na Escola Bidart.

O programa Arborização Urbana: um exercício de cidadania e sustentabilidade
socioambiental, encerrou as atividades do ano de 2018 com o lançamento da terceira
edição da revista Arborização Urbana, que esse ano traz em seu título "Árvores -
Conhecer, Viver, Ser - Arborização urbana: a Luz da Natureza nas Cidades.". A
revista destaca três subtemas do programa que foram desenvolvidos esse ano, os
quais são o QRCode como ferramenta de educação ambiental, Fórum Gaúcho de
Arborização: 12 anos de debates, e a Saga dos Realizadores Verdes: conheça nossa
história. Do aspecto histórico também traz conteúdos sobre as árvores na história de
Bagé, a importância do patrimônio arbóreo e a relação histórica com as escolas.

O lançamento ocorreu durante a última reunião do ano do COMDEMA - Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, realizada dia 12 de dezembro. Exemplares
foram entregues ao presidente do conselho, João Bettervide e aos demais
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conselheiros, que representam diversas entidades com interesse nos temas
ambientais da cidade. Também foi lançada para a rede de ensino através da EMEF
Bidart no dia 17 de dezembro, momento em que ocorreu a exibição do documentário
"Escola Bidart: a arborização fazendo a diferença na prática escolar" e a entrega da
exposição fotográfica "Escola Bidart: Passado, presente, nossas árvores, nossa
gente". Destaca-se que a escola Bidart é a escola modelo do projeto.

Durante o trabalho do programa em 2018, o QRCode na arborização foi uma das
ações do projeto. Plaquinhas de metal que identificam espécies e contam sobre suas
principais características, foram colocadas em 25 árvores na Praça da Estação,
inauguradas em evento que ocorrido no dia 23 de outubro e contou com a
apresentação do grupo de teatro da Escola Bidart e com a participação de alunos
desta escola e do colégio Espirito Santo, conselheiros de meio ambiente, empresários
e comunidade em geral, que aprenderam um pouco sobre a história das árvores e
como usar o celular para a leitura do QRCode. As plaquinhas, contudo, já se
encontram nas árvores desde agosto, com a realização do Fórum Gaúcho de
Arborização, que trouxe ao município pessoas de diversos lugares do Brasil, como o
engenheiro florestal Flávio Telles, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de
Arborização Urbana (SBAU), que também assina matéria nessa edição da revista. No
Fórum, também foi possível conhecer a exposição "As árvores contam a história",
com uma série de fotos de árvores significativas ligadas a história da cidade. A ideia
foi resgatar informações sobre o patrimônio arbóreo da cidade, para que a
comunidade reconheça a importância de preservação desses exemplares assim como
de tantos outros que muitas vezes são depredados ou vandalizados.

A coordenadora do programa, Ketleen Grala, avalia o ano de trabalho como muito
positivo, considerando que a população passou a receber mais esclarecimentos sobre
a necessidade de cuidados adequados com as arvores, para mitigação das práticas
equivocadas de podas depredatórias, assim como a valorização que poder publico
passou a dar para sua equipe de manejo da arborização destacando um biólogo
especializado para o manejo da arborização da cidade.

 A distribuição da revista é gratuita e pode ser encontrada na Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura da UNIPAMPA ou pode ser baixada da pagina institucional do programa:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/programaarborizacao/ ou através da pagina da rede
social: https://www.facebook.com/arborizacaobage/
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12.2 Formação de Extensionistas

A qualificação e ampliação das atividades de extensão vem assumindo um papel de
destaque na rede federal de ensino superior e configura-se como um dos desafios
assumidos em nossa Universidade.

Através do uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, e a partir de uma
estrutura modular teórico-descritiva, o curso buscou: na parte teórica, promover uma
reflexão acerca dos conceitos e interpretações sobre o saber/fazer Extensão e
contextualizar as suas políticas de abrangência nacional e institucional; e, na descritiva,
instrumentalizar o servidor para que execute os passos necessários para a efetivação das
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diversas etapas referentes à submissão e finalização de um projeto de extensão no
SIPPEE.

Para a concretização de tais pretensões, foram disponibilizados textos explicativos,
propostas atividades avaliativas de natureza prática e realizadas webconferência para a
discussão e esclarecimento de dúvidas.

 Título do Curso: Reflexões e práticas extensionista na Unipampa.
 Público alvo: servidores da UNIPAMPA (docentes e técnico-administrativos).
 Modalidade: Curso em EaD, através da plataforma Moodle e com a realização de
webconferências.
 Certificação: NUDEPE.

No ano de 2018 já se realizou a 5ª E 6ª Edições do Curso Reflexões e práticas
extensionista na Unipampa.

Status: foram realizadas 2 edições no ano de 2018.

12.3 Revista Chasque

Publicação focada nas ações extensionistas de todas as áreas temáticas nas quais
se estrutura a Política Brasileira de Extensão.

 Título do periódico: Chasque – Revista Eletrônica de Extensão e Cultura da
UNIPAMPA.

 Áreas do conhecimento: Multidisciplinar.
 Periodicidade: Anual.
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 Títulos e objetos das seções:

 Arranco (Apresentação);
 Causos (Artigos);
 Campereada (Relatos de experiência);
 Mateada (Entrevista);
 Revesgueio (Galeria);
 Buenacho (Resenha);
 Inhapa (Panorama).

 Diferenciais:
 Destaque do dialeto gaúcho;
 Evidenciação da arte enquanto manifestação cultural.

 Pessoal envolvido na Revista:

 Editores;
 Conselho Editorial;
 Equipe técnica.

Status: portaria Nº 1684 de 20 de dezembro de 2016 constitui o Comitê Gestor do
Portal PUBLICA-SE da UNIPAMPA com servidores representantes do Sistema de
Bibliotecas, PROPPI, PROGRAD e PROEXT.

A ser lançada a primeira chamada em 2019

12.4 Educação Empreendedora na Unipampa

A UNIPAMPA tem como meta induzir o empreendedorismo e a inovação junto aos
seus acadêmicos, tornando esta temática recorrente durante o período da graduação.

Ao fomentar o empreendedorismo junto aos alunos, espera-se um perfil do egresso
com uma visão de liderança que irá promover iniciativas que mudarão o perfil econômico
da região, ampliando sua área de atuação e qualificando os serviços e produtos gerados.

Este projeto, em parceria com o Sebrae, será fundamental para identificar e,
posteriormente, trabalhar os elementos que possam configurar a UNIPAMPA como uma
matriz geradora de cultura empreendedora para a Região do Pampa.

Abaixo tem-se alguns dados básicos da ação:
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 Responsabilidade institucional: gerenciado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (PROPPI) e pela PROEXT.

 Período de execução: julho de 2016 a julho de 2018.

 Público-alvo: alunos da graduação.

 Estimativa de estudantes beneficiados: 5.810.

 Objetivos:
 Implementar 6 Núcleos de Empreendedorismoem 6 campi da UNIPAMPA, os
quais terão a tarefa de promover o empreendedorismo.
 Realizar 10 seminários com a temática “Empreendedorismo e Inovação” em
cidades da Fronteira Oeste e Campanha, difundindo o assunto entre acadêmicos e a
comunidade.
 Realizar 9 eventos de alto impacto em cidades da Fronteira Oeste e Campanha,
como: Startup Weekends, Desafios de Modelagem de Negócios e OficinasCriativas.
 Conceber e executar uma disciplina de Empreendedorismo para os cursos de
graduação da UNIPAMPA.
 Utilizar a plataforma online Desafio Universitário Empreendedor do SEBRAE para
divulgar o empreendedorismo junto aos acadêmicos da UNIPAMPA.

 Atividades:
Produção de um livro relatando o estado atual do empreendedorismo na região;
Capacitação para o componente curricular de empreendedorismo;
Seleção de alunos bolsistas para os Núcleos de Empreendedorismo: no mês de abril
foi realizada a seleção de 14 alunos para atuarem junto aos Núcleos de
Empreendedorismo em todos os 10 campus da universidade;
Eventos.

No semestre letivo 2017-2 foram ofertadas 8 componentes curriculares com a
temática “Empreendedorismo” em 6 campi da UNIPAMPA (Alegrete, Bagé, Jaguarão,
Sant’Ana do Livramento, São Borja e São Gabriel). Estes componentes curriculares
adotaram total ou parcialmente o modelo SEBRAE de componente curricular de
empreendedorismo. Ao todo, 335 alunos se matricularam nas disciplinas e 243 obtiveram
conceitos de aprovação.
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Status: O Ofício 339/18 UNIPAMPA/GR firma o Termo aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica e Financeira CT 334/1-16, que constitui objeto a execução do
projeto/plano de trabalho em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), com
vistas a promoção da Educação Empreendedora.

12.5 UNATI

 Universidade Aberta para a Terceira Idade

No intuito de assumir um protagonismo em relação à política voltada ao público da
terceira idade, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) tornou a participar desde
2017, de forma institucionalizada, do Fórum Gaúcho da IES com ações voltadas ao
envelhecimento. A participação da Universidade está regulamentada através da Portaria
391, de 17 de março de 2017. Nesse sentido, a PROEXT elaborou o Observatório da
Universidade aberta a Terceira Idade na Unipampa, o qual de um espaço para dar
visibilidade e reconhecimento a variados projetos e ações existentes na Universidade
voltados ao público da Terceira Idade.

No Observatório estão elencados dados atualizados de ações de Ensino, Pesquisa
e Extensão, além da divulgação de legislações, editais, eventos e serviços da
Universidade próprios para o público, como a matricula especial para idosos. A página
pode ser acessada pelo link porteiras.s.unipampa.edu.br/unati.

Além do Portal, como forma de incentivar as iniciativas, também foi lançado o Edital
316/2018 – Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI/UNIPAMPA, que
contemplou dois cursos de extensão voltados ao público da terceira idade, com dois
bolsistas cada.

12.6 Anima Campus

O Programa Anima Campus tem como objetivos: Desenvolver a dimensão cultural
e artística, integrada à dimensão educativa; Proporcionar um espaço gratuito de ações
culturais, artísticas e de divulgação do conhecimento para a comunidade onde a
UNIPAMPA está inserida; e, Fortalecer os laços entre a universidade e a sociedade;

O programa teve sua resolução aprovada pelo Conselho Universitário (CONSUNI)
através da Resolução n° 195, de 26 de abril 2018.
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Em sua primeira edição, 6 campi realizaram o projeto, de acordo com as atividades
propostas e selecionadas por cada unidade.

O Campus Santana do Livramento promoveu a Feira de Troca de Livros Usados,
em setembro, em parceria com o evento Anima Campus.

Alegrete e Uruguaiana realizaram o Anima Campus no dia 24 de novembro. Nessas
duas unidades foram realizadas diversas atividades artísticas e culturais, integrando
outros setores da comunidade externa e oferecendo oficinas e atividades esportivas.
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Durante a programação do Anima Campus Dom Pedrito, da Universidade Federal
do Pampa (Unipampa), aconteceu a 1ª Corrida contra a Diabetes. A competição ocorreu
em 25 de novembro, no Campus. O objetivo da corrida foi o de alertar a população sobre
o aumento da doença, principalmente entre crianças e jovens. Todos receberão medalhas
de participação e a entidade/instituição com maior número de integrantes ganhará o troféu.

A 1ª Corrida contra a Diabetes virou uma lei municipal em Dom Pedrito baseada no
projeto do campus Construindo a Cidadania com Educação e Saúde no Pampa, momento
em que foi trabalhada a prevenção de doenças com os acadêmicos e comunidade
externa. O município também desenvolveu um projeto, Cuidar na Infância, que está sendo
trabalhado nas escolas municipais, com crianças, ensinando sobre a importância da
alimentação saudável no controle da obesidade infantil e diabetes.

Jaguarão realizou o seu Anima Campus no dia 9 de dezembro. Lá a atividade
configurou-se como uma festa de encerramento do ano de 2018, com a presença do
Papai Noel, brinquedos e distribuição de presentes para as crianças das comunidades do
entorno do campus.

Status: realização nos campi via registro de evento no SIPPEE.
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12.7 10 anos UNIPAMPA

 Atividades:
 Ato para marcar o dia 11/01/2018

Comemoração 10 anos Unipampa em Bagé - Praça de Esportes, Bagé.
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Placa recebida pela Prefeitura Municipal de Bagé no dia da comemoração dos 10 Anos da
Lei de criação.

 Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Bagé, em homenagem aos 10 anos da
lei de criação da Unipampa

Status: atividade finalizada.
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13 INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO

O Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024 (Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014) assegura, em sua meta 12.7: “no mínimo, dez por cento do total de
créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão
universitária”.

A inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação por sua vez, envolve a
criação de um projeto pedagógico baseado na interdisciplinaridade e na
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. assim, os cursos
universitários podem ser reconhecidos como espaço privilegiado para a reflexão,
crítica e exercício da cidadania (FORPROEX, 2013).

Logo, o conceito desta inserção permite que as universidades incorporem nas
matrizes curricularares dos cursos de graduação as atividades de extensão universitária,
entendendo que estas quando são desenvolvidas de forma indissociada do ensino e da
pesquisa ressaltam o papel da Universidade, que é tornar acessível o conhecimento que
produz.

 Função de cada Pró-Reitoria no processo de inserção da extensão nos
currículos dos Cursos de Graduação:

 PROEXT: elaboração da política que institui a inserção da extensão nos currículos
dos cursos de graduação. Acompanhamento durante o processo de implementação
da política.

 PROGRAD: oferta das atividades voltadas à conscientização e capacitação dos
coordenadores de curso para a incorporação da creditação nos respectivos PPCs;
Inserção no SIE dos novos componentes curriculares criadas através desse trabalho.

A Pró-Reitora Adjunta de Graduação, professora Amélia Rota Borges de Bastos,
arguiu sobre a possibilidade de capacitar as Comissões Locais de Extensão para que
deem suporte aos campi na construção da Politica. Foi enviado memorando juntamente
com a convocação aos 10 (dez) Coordenadores Acadêmicos, os Coordenadores dos
Cursos de Graduação e representantes dos NDEs e 1 (um) representante de cada
Comissão Local de Extensão, convocados pela PROEXT.

A Formação para a inserção da Extensão nos currículos dos Cursos de Graduação
ocorreu nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, no auditório do campus Bagé, contou com
a participação dos Coordenadores de Curso, Coordenadores Acadêmicos, representantes
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dos NDEs dos Cursos e da Comissão Superior de Extensão e teve como palestrante a
Prof. Ana Inês de Sousa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Status: Marco Regulatório da Extensão Universitária homologado pelo Ministro em 14 de
dezembro de 2018 e estabelece as diretrizes para as políticas de extensão da educação
superior brasileira.

14 A INTERIORIZAÇÃO DA PROEXT – VIVENDO A MULTICAMPIA

Entre os meses de março a dezembro de 2018, com o objetivo de promover um
espaço de diálogo com os 10 campi da Universidade e a PROEXT, realizaram-se
reuniões com os membros das Comissões Locais de Extensão e da comunidade
acadêmica em geral.

 A pauta das reuniões versou sobre os seguintes itens:
 Divulgação prévia de periodicidade/calendário de editais 2019;
 Divulgação das ações de extensão;
 Feedback das ações da comunidade;
 Recursos via contratos e convênios;
 Ouvidoria;
 Inserção de 10% de atividades de extensão nos Currículos dos Cursos de
Graduação
 Apresentação dos programas da PROEXT;
 Demandas do Campus.

As principais demandas discutidas nos encontros são classificadas por campus e
por tema e, posteriormente, analisadas quanto ao melhor encaminhamento a ser dado a
cada um dos temas e foi realizada a devolutiva para a Comissão Superior de Extensão, a
qual esteve reunida nos dias 4 e 5 de dezembro de 2018.

 Temas:
Fluxos, Gestão e Informação;
SIPPEE;
Certificação;
Inserção da Extensão nos Currículos dos Cursos de Graduação;
Planetário;
Eventos.

Status: finalizado.
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15 FLUXOGRAMA REGISTRO DE PROJETOS (BIZAGI)
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16 CONVÊNIOS

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Pampa, em sessão de
29/07/2010, de acordo com suas competências e considerando:

a) o mais alto interesse da universidade em estabelecer convênios, contratos e
acordos com órgãos públicos e privados, sempre dentro de seus objetivos precípuos;

b) a importância da participação dos docentes, discentes e técnico-administrativos
em educação na realização de projetos e prestação de serviços, como estipulados nesses
convênios, contratos e acordos, na medida em que contribui para o desenvolvimento
acadêmico-científico-cultural do País e da qualidade do ensino, da pesquisa e da
extensão universitária, como para a mais direta apropriação pela comunidade dos
conhecimentos de que dispõe a universidade;

c) a universidade ser detentora de conhecimentos e de recursos humanos e
materiais de alta relevância para a sociedade;

d) a interação universidade-sociedade, por meio da realização dessas atividades,
constituir um mecanismo importante de identificação de temas relevantes para as
atividades acadêmicas e para a inovação tecnológica;

e) a autonomia universitária estar estabelecida pela Constituição Federal (art.207) e
constar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996, art. 53 e54);

f) o disposto nos art. 218 e 219, da Constituição Federal, bem como na Lei
10.973/2004, sobre os incentivos à inovação e à pesquisa tecnológica no ambiente
produtivo;

g) o Decreto nº 5.205, de 14/09/04, em seu artigo 5º, que admite a colaboração
esporádica de servidores das instituições federais nas atividades previstas nesta
Resolução, desde que não impliquem prejuízos de suas atribuições funcionais e que
tenham autorização prévia da instituição; e

h) a Medida Provisória nº 495/2010, que em seus artigos 3º e 4º autoriza às
instituições federais de ensino superior a realização de convênios e contratos e a
concessão de bolsas para projetos de ensino, de pesquisa e de extensão para os
servidores, por meio das fundações de apoio em condições estipuladas, aprovou as
seguintes normas que regulamentam a prestação de serviços e a realização de projetos
de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e
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tecnológico, por meio de convênios, contratos ou acordos com entidades públicas e
privadas, através da resolução nº 07, de 29 de julho de 2010.

A PROEXT, com a intenção de somar esforços para o mútuo assessoramento no
ensino, pesquisa e extensão, foi solicitante de alguns instrumentos jurídicos firmadores de
colaborações.

16.1 Protocolo de Intenções Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (SDECT/RS)

Objeto: a conjugação de esforços e recursos para o efetivo desenvolvimento do
PROGRAMA GAÚCHO DE MICROCRÉDITO.

Vigência: 3 anos.

Status: aguardando assinatura dos partícipes..

16.2 Acordo de Cooperação Universidade Católica de Pelotas (UCPel)

Objeto: abarca o Projeto Observatório para apoiar o Desenvolvimento Econômico
Regional, o qual inclui várias atividades de colaboração com a Universidade Católica de
Pelotas inerentes à didática, à pesquisa e à realização conjunta de iniciativas de
consultoria para o desenvolvimento territorial/regional, atrelando a extensão nas áreas
científica, cultural e tecnológica, com especial intenção ao desenvolvimento econômico
regional, alinhado com sustentabilidade ambiental e equidade social.

Vigência: 3 anos - até 23/10/2020.

Status: EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 865/2017 publicado no
D.O.U Seção 3, pg 30 - Nº 204, terça-feira, 24 de outubro de 2017.
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16.3 Acordo de Cooperação Prefeitura Municipal de Bagé

Objeto: conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento na
realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e tecnológica,
compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em
articular ações integradas que valorizem e promovam o estado da cultura, em suas
diversas manifestações artísticas, no Município de Bagé.

Vigência: 5 anos - até 24/10/2022.

Status: EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 5/2017 publicado no D.O.U
Seção 3, pg 37 - Nº 205, quarta-feira, 25 de outubro de 2017.

16.4 Acordo de Cooperação Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA)

Objeto: Cooperação Técnica Servidora para atuar na Editora da UNIPAMPA -
EdUNIPAMPA.

Vigência: 4 anos.

Status: Em análise na UNILA.

16.5 Acordo de Cooperação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (SEBRAE/RS)

Objeto: Conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento
na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e tecnológica,
compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em
articular ações integradas.

Vigência: em análise.

Status: em análise pelo SEBRAE/RS.
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16.6 Acordo de Cooperação Universidade da Região da Campanha
(Urcamp)

Objeto: Conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento
na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e tecnológica,
compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em
articular ações integradas.

Vigência: em análise.

Status: Em análise na Procuradoria jurídica da Urcamp.

16.7 Acordo de Cooperação Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
(CGEE)

Objeto: Conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento
na realização de pesquisa, ensino e extensão nas áreas científica, cultural e tecnológica,
compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos com especial intenção em
articular ações integradas.

Vigência: em análise.

Status: em análise na Presidência da CGEE.

16.8 Acordo de Cooperação Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)

Objeto: Cooperação Técnica Servidora para atuar na PROEXT - Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento Social (CEDS).

Vigência: 4 anos.

Status: efetivada, pela publicação no Diário Oficial da União, a autorização da
cessão por colaboração técnica - D.O.U Seção 2, pg 29 - Nº 182, quinta-feira, 20 de
setembro de 2018.
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17 EQUIPE DA PROEXT

 Gabinete da Pró-Reitora de Extensão e Cultura:
 Nádia Fátima dos Santos Bucco – Pró-Reitora;
 Rafael Lucyk Maurer – Pró-Reitor Adjunto;
 Ketleen Grala – Secretária Executiva.

 Coordenadoria de Fomento às Ações de Extensão:
 Vitória Elenise Lucas Pizzatto – Assistente em Administração;
 Bruna Martins da Rosa – Assistente em Administração
 Diego Silva dos Santos – Assistente em Administração;
 Rubya Mara Munhoz de Andrade – Pedagoga;
 Roberta Colares Machado – Assistente em Administração;

 Coordenadoria de Cultura:
 Mauro Ricardo Lemos – Produtor Cultural;
 Helyna Dewes – Produtora Cultural.

 Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento Social:
 Rafael Vargas Hetsper – Assistente em Administração;
 Daniela Oliveira Lopes – Técnica em Assuntos Educacionais.
 Lessandra Merladet de Barros – Assistente em Administração.
 Núbia Siqueira Silva - Auxiliar em Administração
 Marianne Machado Bruck Borges - Assistente em Administração
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