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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 2016.  

A PROEXT, ano após ano, busca cumprir seu papel de fomentar e desenvolver a 
extensão universitária, sempre amparada por resoluções institucionais e por deliberações 
nacionais, constituídas no âmbito da Política Nacional de Extensão Universitária, através 
da Rede Nacional de Extensão – RENEX e pelo Ministério da Educação. 

Partindo de um cenário um tanto diferente quando comparado 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 busca para propor iniciativas de 
extensão que necessitam de algum tipo de apoio para as suas realizações. 

Desse modo, o Relatório de Ações do Ano de 2016 aborda as ações da PROEXT, 
detalhando-se os editais que foram publicados no âmbito dessa Pró-Reitoria; as 
demandas cotidianas da PROEXT, como as ações de fluxo contínuo e o informativo Em 
Rede; os eventos culturais realizados com frequência mensal; as ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, uma mobilização nacional que na UNIPAMPA foi possibilitada 
pela PROEXT. Apresenta, também, os órgãos complementares da Pró-Reitoria, a Editora 
e o Planetário, em seus diferentes estágios de consolidação; os projetos em andamento, 
os quais em breve estarão ativos; as atividades de formação continuada para os 
profissionais da educação básica, já tradicionalmente oferecidos pela PROEXT; a 
curricularização da extensão, em fase de debate inicial na UNIPAMPA, mas com 
experiências solidificadas em outras instituições; as ações de aproximação entre os campi 
e a PROEXT, tão necessárias para que a extensão de fato se concretize; 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. 
 
 

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 19 propostas submetidas de diferentes campi da 
instituição, porém, contemplou apenas 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. 

Foram submetidas 49 propostas ao PROFEXT, com disponibilidade de recursos 
financeiros para o atendimento de 40 projetos, entretanto, apenas 34 propostas foram 
aprovadas. 

 
Status: em vigência. 
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2.1.3 Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da 
Educação Básica – Formação Continuada 

 
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 07 propostas, no qual todas foram aprovadas. Entretanto, 
poderia haver um número maior de projetos contemplados, tendo em vista que foram 
disponibilizados recursos financeiros para o atendimento de um total de 10 propostas. 

 
Status: em vigência. 
 
 

2.1.4 Os projetos em números 
 
De acordo com o gráfico abaixo (Fonte: SIPPEE – dezembro de 2016), é possível 

identificar os números totais de projetos, por campi, contemplados nos três editais 
internos da PROEXT: 

 

 
Figura 1 - Número de Projetos Contemplados nos Editais Internos, por campi, no ano de 2016 
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O gráfico a seguir, apresenta os números totais de projetos registrados novos e em 
andamento no ano de 2016, de acordo com cada campus da Instituição: 

 

 
Figura 2 - Número Total de Projetos Registrados, por campi, no ano de 2016 

 
Com base nos dados apresentados (Fonte: SIPPEE – dezembro de 2016), 

verificam-se 395 projetos de extensão em andamento, incluindo a submissão de 252 
novos projetos neste ano. 

 
 

2.2 Programa de Desenvolvimento Acadêmico – PDA 
 
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico 2016 foi 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 aprovou um total de 127 propostas de diferentes campi da UNIPAMPA, 

na modalidade extensão. 
 
Status: em vigência. 
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2.3 PROEXT MEC/SESu 2015/2016 
 
 O Programa de Apoio à Extensão Universitária MEC/SESu é um instrumento que 

abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na formação dos 
alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações 
políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das 
Instituições Federais, Estaduais e Municipais e Comunitárias de Educação Superior, 
tendo como objetivos:  

 Apoiar as Instituições Públicas de Educação Superior no desenvolvimento de 
programas e projetos de extensão, que contribuam para a implementação de 
políticas públicas e o fortalecimento da extensão universitária; 
 Potencializar e ampliar os patamares de qualidade da extensão universitária na 

formação dos alunos associando a sua natureza pedagógica à missão das 
Instituições de Educação Superior Públicas e Comunitárias; 
 Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como 

a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da educação 
superior; 
 Contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira por meio do 

contato direto dos estudantes extensionistas com realidades concretas e da troca de 
saberes acadêmicos e populares; 
 Dotar as Instituições Públicas e Comunitárias de Educação Superior de melhores 

condições de gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para os fins 
prioritários enunciados nesse programa. 
 
A UNIPAMPA, no ano de 2016, desenvolveu as atividades de três programas 

aprovados por ocasião do Edital PROEXT MEC/SESu 2015 e de mais dois programas 
aprovados pela edição de 2016. Foram aprovadas, então, as seguintes propostas: 

 
 2015: 

 Programa de Ações Interdisciplinares para Programa da Saúde Física e Cognitiva 
em Idosos – Campus Uruguaiana – Coordenador Felipe Pivetta Carpes; 
 Programa POPNEURO: Ações para Divulgação e Popularização da Neurociência 

junto à Comunidade Escolar de Uruguaiana/RS – Campus Uruguaiana - 
Coordenadora Pâmela Billig Mello Carpes; 
 Programa de Capacitação Continuada de Pescadores com vistas ao 

Desenvolvimento de Alternativas de Emprego e Renda Familiar através do Cultivo 
de Peixes Nativos e Aproveitamento de Subprodutos do Pescado, na Bacia do Rio 
Uruguai, Pampa Brasileiro (Fase 3) – Campus Uruguaiana – Coordenador Marcus 
Vinicius Morini Querol. 

 
 2016: 

 Programa Astronomia para Todos – Campus Bagé – Coordenador Guilherme 
Frederico Marranghello; 
 Programa Educação Ambiental e Controle Social da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos: o Trabalho da COOPUV no Município de São Borja/RS – Campus 
São Borja – Coordenadora Loiva Mara de Oliveira Machado. 
 
Status: em vigência. 
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2.4 Concurso fotográfico “Unipampa contra o mosquito” 
 
Elaborado pela Coordenadoria de Cultura da PROEXT em parceria com o Comitê 

Institucional, o concurso buscou mobilizar o maior número possível de membros da 
comunidade acadêmica, sobretudo do corpo discente, para levarem as ações preventivas 
de combate ao mosquito também para as suas residências. Além do estimulo pela 
premiação, buscou-se enfatizar o viés da participação cidadã que cada individuo 
integrante do corpo social deve ter nessa conjectura de epidemia mundial. 

 
 A premiação prevista para os três primeiros colocados foi: 

 1º Lugar: viagem para SEURS (Santa Catarina) + Peça de Artesanato + Camiseta 
PROEXT; 
 2º Lugar: Peça de Artesanato + Camiseta PROEXT; 
 3º Lugar: Camiseta PROEXT. 

 
 Vencedora: 

 O 1º lugar do concurso ficou com a discente Louise Ariane da Campo, da cidade 
de São Borja, a qual obteve 120 curtidas, na página do Facebook da PROEXT, com 
a fotografia seguinte. 
 
Status: concluído. 
 

 
Figura 3 - Vencedora: Louise da Campo (discente) 
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3. 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). 

 
 

3.1 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. 

No ano de 2016, a PROEXT regularizou todas as pendências e passou a atender 
todos os processos conforme os fluxos e os prazos estipulados na Resolução nº 104 do 
CONSUNI. 

 
 Em números temos que, até dezembro, foram: 

 196 projetos homologados e registrados; 
 18 pedidos de prorrogação de prazos atendidos; 
 104 relatórios anuais/finais homologados; 
 982 ações de extensão finalizadas e certificadas, sendo que uma delas é 

referente ao projeto institucional PEIF; 
 Publicação da 4ª e 5ª edição do boletim informativo Em Rede. 

 
 

3.2 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 4ª edição foi publicada em março de 2016 e contou com ações consolidadas na 

Unipampa, atividades cuja execução iniciaram há mais de três anos.  
A 5ª edição foi publicada em novembro de 2016 e destacou os novos extensionistas, 

ações cujos coordenadores estavam pela primeira vez propondo uma atividade de 
extensão. 

  
Status: em desenvolvimento, com publicações semestrais. 
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4. EVENTOS CULTURAIS E AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
Foram realizados eventos mensais ao longo de todo o ano de 2016, com temas e 

configurações diversos, através da mobilização de parcerias com o Curso de Música, rede 
hoteleira e Ponto de Cultura. 

 

 

  
 Evento: “Recital de Abertura 2016” com a 

pianista Cristina Capparelli e o violonista Fredi 
Gerling, em parceria com o Curso de Música da 
UNIPAMPA. 
 Data: 29 de março. 
 Local: Auditório do Campus Bagé. 

 Evento: “Recital de Violão” com Bruno 
Madeira, em parceria com o Curso de Música da 
UNIPAMPA. 
 Data: 26 de abril. 
 Local: Auditório do Campus Bagé. 
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 Evento: Apresentação da “Orquestra Juvenil 

del Sodre”, de Montevideu, em parceria com a 
Prefeitura de Bagé. 
 Data: 15 de maio. 
 Local: Auditório do Museu Dom Diogo, Bagé. 

 Evento: Lançamento do livro “Compartilhando 
Experiências: formação para a docência na 
Escola de Tempo Integral”. 
 Data: 17 de junho. 
 Local: Auditório do Campus Caçapava do Sul. 

  
  

 

 
 
 

 
 Evento: “Palestra de sensibilização 

‘Arborização Urbana: um exercício de cidadania 
e sustentabilidade socioambiental’”, dentro do 
programa Arborização Urbana. 
 Data: 22 de junho 
 Local: Auditório do Campus Bagé. 

 Evento: Recital “Violões do Pampa”, em 
parceria com o Curso de Música da UNIPAMPA. 
 Data: 08 de julho 
 Local: Theatro Santo Antônio (Santa Theresa), 

Bagé. 
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 Evento: Apoio institucional ao “Festival 

Internacional de Música no Pampa” (FIMP). 
 Data: 24 a 30 de julho. 
 Local: Auditório do Museu Dom Diogo, Bagé. 

 Evento: “Mostra de Artesanato do Pampa”. 
 Data: 16 de agosto a 05 de setembro. 
 Local: Casa de Cultura Pedro Waine, Bagé. 

  
  

 

  
 Evento: Recital “A Canção Brasileira”, em 

parceria com o Curso de Música da UNIPAMPA. 
 Data: 14 de setembro. 
 Local: Auditório do Campus Bagé. 

 Evento: Lançamento, no Dia da Árvore, do 
QRCODE desenvolvido pelo programa 
Arborização Urbana. 

 Data: 21 de setembro. 
 Local: Praça das Carretas, Bagé. 
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 Evento: “8ª Muestra de Documentales en la 

Frontera”, promovido pelo diretor e produtor de 
documentários uruguaio Gonzalo Rodrigues 
Fábregas. 

 Data: 20 de outubro. 
 Local: Auditório do Campus Bagé. 

 Evento: “Recital de Violão”, com Alexandre 
Simon, promovido pelo Curso de Licenciatura em 
Música da UNIPAMPA e a PROEXT. 

 Data: 01 de novembro. 
 Local: Auditório do Campus Bagé. 

  
  

  
 Evento: Recital “Remendola de Chave”, com 

Diego Silveira (computador e vuvuzela) e Paulo 
Bergman (piano e escaleta). 

 Data: 16 de novembro. 
 Local: Auditório do Campus Bagé. 

 Evento: “Fórum regional em defesa da 
Educação”, promovido pela PROEXT em 
parceria com o Curso e o Diretório Acadêmico da 
Educação de Campo e o MST. 

 Data: 18 de novembro. 
 Local: CTG Herança Paternal, Dom Pedrito. 
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 Evento: “I Seminário de Arborização Urbana: 
um exercício de cidadania e sustentabilidade 
socioambiental”. 

 Data: 01 e 02 de dezembro. 
 Local: Auditório do Campus Bagé e Salão 

Nobre da prefeitura Municipal de Bagé. 

 

  
 Relatório parcial de ações nas unidades: 

 
Em outubro de 2016, a PROEXT disponibilizou recursos específicos para o incentivo 

a atividades culturais nos campi, cuja liberação só foi possível devido ao cumprimento das 
ações anuais regulares da Pró-Reitoria. 

Foram, assim, descentralizados recursos de forma igualitária entre os 10 campi da 
UNIPAMPA, provenientes de saldo do orçamento próprio da PROEXT. 
 

  
 Campus: Alegrete. 
 Atividade: Show da banda de São Gabriel PHD Rock project. 
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 Campus: Dom Pedrito. 
 Atividades: Camerata Pampeana de Violões (superior esquerda), Dom Pedrito tem Cinema (superior 

direita) e Recital com Prof. João Alexandre Straub Gomes, da UFPEL (inferior). 
 
 

 
 Campus: Jaguarão. 
 Atividade: Enprocult – Encontro Nacional de Produção Cultural. 
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 Campus: São Borja. 
 Atividade: I Seminário (Des)Fazendo Saberes na Fronteira – Identidade, Diversidade e Direitos 

Humanos. 
 
 

  
 Campus: São Gabriel. 
 Atividade: Show Joaquim Brasil e Grupo. 
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5. COMBATE AO AEDES AEGYPTI 
 
 
O inicio formal da ofensiva institucional de enfrentamento do mosquito Aedes aegypti 

ocorreu no dia 04 de fevereiro, 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, 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. 

 

 
 
 Ao longo do ano de 2016, uma série de ações foi concretizada: 

 Criação de 11 Comitês Locais e 01 Comitê Institucional contra o Aedes aegypti; 
 Distribuição de material informativo federal da campanha Zika Zero; 
 Criação de canais de comunicação com a Comunidade Acadêmica; 
 Organização de um quadro de consultores do Disque Aedes aegypti UNIPAMPA e 
do Atendimento ao Aedes aegypti UNIPAMPA; 
 Campanha nas redes sociais; 
 Disponibilização de Quiz temático; 
 Abertura de Concurso Cultural Fotográfico; 
 Concepção da campanha “UNIPAMPA contra o mosquito”; 
 Entrevista para o Blog da Saúde; 
 Desenvolvimento de 05 projetos, cadastrados no Sistema de Informação de 
Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão da UNIPAMPA, versando direta ou 
indiretamente sobre o mosquito Aedes aegypti e as suas relações com os vírus da 
Dengue, Zika e Chikungunya; 
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 Divulgação das ações institucionais através de matérias da Assessoria de 
Comunicação Social (ACS) da UNIPAMPA; 
 Sensibilização e distribuição de material informativo durante a Calourada 
Acadêmica; 
 Divulgação de relatórios quadrimestrais. 
 
 Além destas, também foram realizadas as ações na sequência ilustradas: 

 

  
 Participação no Dia Nacional de 

Mobilização contra o Aedes aegypti. 
 Encontro de sensibilização entre a PROEXT e 

as demais Pró-Reitorias. 
  
  

  
 Apresentações e palestras na rede 

municipal, estadual e particular de Educação 
Básica. 

 Realização de palestras presencias e a 
distância para os terceirizados, servidores e 
discentes da UNIPAMPA. 

  
  

  
 Divulgação da Campanha da Universidade 

nas emissoras de rádios. 
 Divulgação da campanha “UNIPAMPA contra 

o mosquito” através de banners. 
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 Estabelecimento de parcerias de trabalho 

com o Exército Brasileiro e as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação. 

 Realização de mutirão institucional e vistorias 
periódicas nos 10 campi e na Reitoria. 

  
  

  
 Disponibilização de apresentação temática 

no saguão das Unidades. 
 Afixação de cartazes e distribuição de folders 

nos campi. 
  
  

  
 Efetivação de limpeza e desinfectação de 

reservatórios d’água e fossas assépticas. 
 Cultivo de plantas repelentes de mosquito 

Aedes aegypti. 
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 Divulgação da campanha institucional em 

eventos internos e externos 
 Sensibilização e distribuição de material 

informativo durante o SIEPE 
  
  

  
 Realização de Gincana Ecológica  Eliminação de possíveis focos do mosquito 

no Centro de Interpretação do Pampa 
 

 Ações planejadas: 
 Elaboração de material de apoio pedagógico para uso dos professores da rede 
pública do ensino básico. 

 
 Mais recente relatório produzido e publicizado: 

 Relatório conjugado de ações do 1º e 2º quadrimestres de 2016. 
 
Status: Comitês Locais e Institucional encontram-se desenvolvendo 

permanentemente ações preventivas de combate ao mosquito Aedes aegypti. 
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6. ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 

 
Os órgãos complementares vinculados à PROEXT encontram-se em diferentes 

estágios de consolidação, tendo em vista que cada processo possui suas especificidades. 
 
 

6.1 Editora 
 
A Editora da UNIPAMPA (a EdUNIPAMPA) é um órgão complementar da 

Universidade, 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.   

 
Status: em processo de definição dos membros do Conselho Editorial, para 

posterior eleição de seu diretor e início das atividades do órgão. 
 
 
6.2 Planetário 

 
Em 2015, o Planetário fixo, atualmente em construção, foi incluído no organograma 

da Universidade, dentro da estrutura da PROEXT. 
 
 Objetivos: 

 Divulgar a astronomia na região de abrangência da UNIPAMPA; 
 Promover e gerenciar o Planetário como equipamento cultural da Universidade. 
 
 Previsão de funcionamento: 

 A PROEXT atuará na promoção da descentralização das atividades do Planetário 
entre os campi, através da mobilização de logística do "planetário inflável" ou 
agenda de visitações quando da conclusão da obra. 
 
Status: o planetário fixo encontra-se em fase de construção, enquanto que o móvel 

em uso normal. 
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7. 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. 

 
 

7.1 Responsabilidade Social 
 
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 procurará trabalhar com ações de extensão que 
atendam, obrigatoriamente, aos critérios de territorialidade, trabalho em rede e baixo 
custo; e, 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 eram executadas ao longo da vigência da ação 
extensionista. 

 
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 e com previsão de execução de 3 anos. 
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 Exemplos de atividades desenvolvidas: 
 

  
  Palestras   Seminários 

  

  
  Visitas às instituições de ensino de 

Educação Básica 
  Oficina de manejo e de poda de árvores 

nas escolas 
 
Status: em execução. 

 
 
7.2 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 
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. 
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 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. 

 
Status: realizadas duas edições no ano de 2016. 
 
 

7.3 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: Semestral (janeiro/Junho e Julho/Dezembro). 

 
 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. 
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 Pessoal envolvido na Revista:  
 Editores; 
 Conselho Editorial; 
 Equipe técnica. 
 
Status: definidos os membros do conselho editorial e do banco de consultores ad 

hoc, encontra-se aguardando liberação de hospedagem no portal Publica-se da 
UNIPAMPA. 

 
 

7.4 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: 
 
 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 Empreendedorismo em 6  campus 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 Oficinas Criativas. 
 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. 
 
Status: encontra-se na segunda etapa do projeto, a qual visa à implantação de 

Núcleos de Empreendedorismo nos campi. 
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Próxima ação: capacitação dos docentes para a disciplina de Empreendedorismo – 
em março de 2017. 

 
 

7.5 Universidade sênior 
 

 Universidade Aberta à Terceira Idade. 
Oferta de vagas para pessoas da terceira idade em cursos de graduação da 

Universidade. As vagas destinadas à matrícula sênior corresponderão a até 10% (dez por 
cento) daquelas que não forem preenchidas pelos alunos regulares dos cursos e serão 
destinadas àqueles indivíduos que comprovarem idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, na data da sua inscrição na Universidade. 

A minuta ainda sugere que o discente vinculado à modalidade sênior poderá efetuar 
a sua matrícula em até 03 (três) disciplinas referentes ao currículo de qualquer um dos 
cursos de graduação ofertados no campus onde a matrícula está sendo solicitada. 

Os certificados de participação dos alunos que estiverem inscritos na modalidade de 
matrícula sênior serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

 
 Curso voltado à comunidade da Terceira Idade. 

Projeto de extensão referente à oferta de curso específico para a comunidade da 
terceira idade. Trata-se de projeto piloto vinculado à PROEXT, que posteriormente poderá 
ser replicado nas outras unidades. 

 
Status: a minuta de Resolução que institui a matrícula Sênior na Universidade foi 

compartilhada com a Comissão Superior de Extensão para possíveis contribuições e está 
em análise na PROGRAD. 
 
 
7.6 Prestação de serviços 

 
Status: em desenvolvimento. 
 
 

7.7 Cursos de verão 
 
É um programa de extensão universitária que tem como objetivo fortalecer o vínculo 

entre universidade e sociedade, ofertando à comunidade em geral cursos no período de 
férias, otimizando este período para o desenvolvimento de diversas atividades, 
envolvendo a aprendizagem em uma perspectiva transdisciplinar. 

Sua concepção inicial já foi levada ao Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), para análise e 
formação de um Grupo de Trabalho (GT) para discussão da proposta. A expectativa é a 
efetivação da proposta no ano de 2017. 

 
Status: em desenvolvimento. 
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7.8 Anima Campus 
 
O objetivo do Anima Campus é proporcionar um espaço gratuito de ações culturais, 

artísticas e de divulgação do conhecimento para a comunidade onde a UNIPAMPA está 
inserida, de modo a fortalecer os laços entre a Universidade e a Sociedade. 

Seu desenvolvimento será aos domingos, quando serão oferecidas atividades 
culturais e educativas gratuitas no campus, possibilitando a integração da comunidade 
nos espaços da universidade.  

 
Status: em desenvolvimento. 
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8. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 Dados gerais do curso de formação continuada em desenvolvimento. 

 Tema: inclusão e acessibilidade na Educação Básica. 
 Público alvo: Profissionais da rede básica de ensino da rede pública. 
 Carga Horária: 180h. 
 Vagas: 250, sendo 25 por campus. 
 Elaboração do material de Divulgação: PROEXT, em parceria com o Nina e a 
CEAD. 
 Elaboração do material do curso: servidores voluntários que têm interesse na 
temática. 
 Tutores: servidores voluntários de cada campus da Universidade. 
 Divulgação da Proposta: através do tutor de cada campus. 
 Certificação dos participantes da ação: PROEXT. 
 
Status: em processo de elaboração de curso sobre inclusão e acessibilidade na 

Educação Básica. 
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9. CURRICULARIZAÇÃO 

 
O Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 (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 Curricularização, 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 de curricularização permite que as universidades incorporem na 
sua estrutura curricular 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. 

 
Status: Processo iniciado junto a PROGRAD. 
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10. AÇÃO DE APROXIMAÇÃO ENTRE OS CAMPI E A PROEXT 

 
Entre os dias 30 de agosto e 05 de outubro de 2016, com o objetivo de promover um 

espaço de diálogo com os10 campi da Universidade, a PROEXT realizou reuniões com os 
membros das Comissões Locais de Extensão e da comunidade acadêmica em geral. 

Estruturalmente, cada uma das reuniões de desenvolveu em dois momentos, de 
modo a atingir demandas distintas. Assim, na primeira parte, os encontros reservaram-se 
aos servidores da PROEXT, os membros das Comissões Locais de Extensão e, 
eventualmente, os membros da equipe diretiva da Unidade, para tratativas de demandas 
relacionadas à gestão administrativa das atividades de extensão nos campi. Já na 
segunda parte, aberta a toda a comunidade acadêmica e externa, após uma apresentação 
feita pela PROEXT de forma padronizada para todas as Unidades, foi disponibilizado um 
espaço de diálogo para manifestações (questionamentos, sugestões, críticas e elogios) 
de todos aqueles interessados nas questões em torno da Extensão Universitária na 
UNIPAMPA. 

 
 A pauta das reuniões versou sobre os seguintes itens: 

 Ações da PROEXT durante o ano de 2016; 
 Novos projetos de Extensão desenvolvidos pela Pró-Reitoria; 
 Demandas dos campi. 
 
Após a realização das 10 reuniões, e a redação das suas respectivas memórias, as 

principais demandas discutidas nos encontros foram classificadas por campus e por tema 
e, posteriormente, analisadas quanto ao melhor encaminhamento a ser dado a cada um 
dos 10 temas nas quais foram examinada, a saber: 

 
 Temas: 

 Capacitação; 
 Chamamentos internos; 
 Cultura; 
 Curricularização; 
 Cursos de Verão; 
 Desenvolvimento Social; 
 Editais; 
 Fluxos, Gestão e Informação; 
 SIPPEE; 
 Prestação de Serviços. 
 
Status: concluída. 
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11. 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: 

 Ricardo Brião Lemos – Administrador; 
 Ana Carolina Nogueira – Assistente em Administração; 
 Diego Silva dos Santos – Assistente em Administração; 
 Roberta Colares Machado – Assistente em Administração; 
 Rosana Maria Dri Bagesteiro – Assistente em Administração; 
 Rubya Mara Munhoz de Andrade – Pedagoga. 
 
 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. Assuntos Educacionais. 
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