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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 Parcial de Ações do Ano de 2019.  

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 cenário de 

atuação da PROEXT teve que se adaptar aos cortes orçamentários sofridos pelas 

Universidades públicas de todo o país no ano de 2019, o que reduziu o orçamento dessa 

pró-reitoria em cerca de 30%.   

Embora diante dessa condição, a PROEXT, dentre de suas possibilidades, cumpriu 

com o compromisso de trabalhar com as comunidades nas quais a UNIPAMPA está 

inserida.  

Desse modo, o Relatório de Ações do Ano de 2019 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 e as ações relativas ao Programa Institucional 

Momentos Unipampa Gênero e Sexualidade: feminismos, masculinidades e diversidade 

em debate.  

 Apresenta, também, as ações do órgão complementar da Pró-Reitoria, o Planetário, 

os projetos em andamento oferecidos pela PROEXT; as ações relativas ao processo de 

inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação, em fase de 

desenvolvimento na UNIPAMPA; o fluxograma de registro de projetos, produzido no 

software Bizagi que detalha o processo; os convênios que a PROEXT atua como 

solicitante e, por fim, a apresentação da equipe, com a relação de todas as servidoras e 

os servidores envolvidos nesse trabalho que se constitui em uma das bases do tripé – 

ensino, pesquisa e extensão - que sustenta as universidades.  

 

2. EDITAIS PUBLICADOS 

 

2.1 Editais de fomento interno 

 

Anualmente são lançados pela PROEXT três editais de fomento interno: 
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 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 a Distância (PROFOREad); 

 Programa de Desenvolvimento Acadêmico - PDA 

 

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 35 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 atividades de extensão 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. 

Através do referido edital são disponibilizados recursos financeiros destinados à 

concessão de bolsa de iniciação à Extensão.  

Foram submetidas 94 propostas ao PROFEXT, com 45 propostas contempladas. 

Status: em vigência. 
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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 para a execução de ações 

de formação continuada para profissionais da educação básica, caracterizadas como 

programa, projeto, curso e evento. 

Este edital recebeu 15 propostas, no qual 05 foram aprovadas.  

Status: em vigência. 

 

2.1.4 Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da Educação 

Básica – Formação Continuada a 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 o Edital nº 209/2019 Programa de Formação Continuada 

de profissionais da Educação Básica na Modalidade Ead - ProforEad. que teve como 

objetivo selecionar propostas de 2 cursos de capacitação na modalidade EaD para 

profissionais da Educação Básica, as quais poderiam estar voltadas às temáticas de 

Educação Ambiental ou Diversidade Sexual e de Gênero. 

Cada um dos cursos contou com um coordenador - que poderia ser um servidor 

docente ou técnico administrativo em educação e dois bolsistas - que deveriam ser 

discentes da UNIPAMPA. 

O Edital disponibilizou recursos financeiros no valor global de R$ 12.800,00 para 

concessão de bolsas multiplicadoras para o pagamento de dois coordenadores e 04 

bolsas para estudantes da UNIPAMPA que atuaram como tutores a distância nos 

respectivos cursos. 

Foram selecionadas duas propostas, ambos na temática da Educação Ambiental:   

1) Curso de Capacitação na Modalidade EaD para profissionais da Educação: 

do pensar global ao agir regional; 

2) Curso de Formação Continuada para Profissionais da Educação Básica – 

Meio Ambiente e Energia.  
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O Curso de Capacitação na modalidade EaD para profissionais da Educação: 

educação ambiental: do pensar global ao agir regional teve um total de 37 inscritos.  

Curso de Formação Continuada para Profissionais da Educação Básica – Meio Ambiente 

e Energia teve um total de 42 inscritos.  Ambos os cursos serão finalizados no mês de 

dezembro.  

 

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. 

No ano de 2019, o PDA aprovou, na modalidade extensão, 112 propostas, das 

quais 49 foram contempladas com bolsas de 12h e 63 com bolsas de 20h.   

O resultado do edital, incluindo também as modalidades ensino e pesquisa, pode 

ser consultado no link  https://sites.unipampa.edu.br/pda/files/2019/04/sei_unipampa-

0066318-oficio.pdf   

Status: em andamento.  

 

 

2.3 - Editais de Fomento Externo  

2.3.1. CHAMADA PÚBLICA MEC-MCTIC 01/2019 PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA  

No dia 23 de abril de 2019, foi lançada a Chamada Pública MEC-MCTIC 01/2019 

(https://www.ciencianaescola.gov.br/downloads/chamada_instituicoes-

ciencia_na_escola.pdf). Tal chamada teve como intuito selecionar propostas técnicas, 

submetidas por redes de instituições, para a implementação de experiências relativas ao 

https://sites.unipampa.edu.br/pda/files/2019/04/sei_unipampa-0066318-oficio.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pda/files/2019/04/sei_unipampa-0066318-oficio.pdf
https://www.ciencianaescola.gov.br/downloads/chamada_instituicoes-ciencia_na_escola.pdf
https://www.ciencianaescola.gov.br/downloads/chamada_instituicoes-ciencia_na_escola.pdf
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Programa Ciência na Escola – de abrangência regional, interestadual ou estadual – com 

vistas ao aprimoramento do ensino de ciências na educação básica com foco nos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio.  

A fim de divulgar a referida Chamada Pública, a Proext, juntamente com a Proppi, 

lança, no dia 12 de junho de 2019, a Chamada Interna PROPPI/PROEXT/UNIPAMPA 

04/2019 (https://sites.unipampa.edu.br/prpg/files/2019/06/chamada-interna-mec-mctic-

01_2019-1.pdf).  

Como resultado da seleção, a UNIPAMPA foi contemplada por meio da proposta 

Rede de Saberes Articulando Ciências, Criatividade e  Imaginação (SACCI), a qual foi 

enviada por Márcio André Rodrigues Martins, docente do Campus Caçapava do Sul.  

 

3. DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA 

Constituem-se em demandas da Pró-Reitoria as atividades cotidianas, como o 
acompanhamento, a divulgação, a homologação e a certificação das ações de extensão.  

As atividades de acompanhamento correspondem ao esclarecimento de dúvidas de 

coordenadores e membros das equipes executoras de ações de extensão, tanto por meio 

de e-mail ou por telefone. 

Além disso, são realizadas reuniões nos campi a fim de estreitar os laços entre a 

Pró-Reitoria e os 10 campi, e assim, fortalecer a Extensão na Universidade. No ano de 

2019, em decorrência dos cortes orçamentários, não foi possível realizar essas reuniões 

de forma presencial, mas, sempre que possível, esses encontros foram realizados por 

meio da tecnologia a distância.  

A fim de divulgar a Extensão na UNIPAMPA, é lançado, todos os anos o Boletim 

Informativo Em REDE. Além de divulgação das ações na página institucional da Proext e 

ainda na página da Rede Social Facebook.  

Tanto a homologação quanto a certificação das ações de extensão segue o fluxo 

estabelecido na Resolução nº 104, de 27 de agosto de 2015.  

 

3.1 Ação de aproximação entre os campi e Proext  

No ano de 2019, ocorreram duas reuniões com as Comissões Locais de Extensão 

dos Campi da Universidade.  

A seguir, apresentamos uma tabela com as datas de tais reuniões, e os campi em 

que foram realizadas. Infelizmente, devido ao bloqueio orçamentário não foi possível a 

realização das reuniões presenciais nos demais campi. 

Dia Mês Campus 

https://sites.unipampa.edu.br/prpg/files/2019/06/chamada-interna-mec-mctic-01_2019-1.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prpg/files/2019/06/chamada-interna-mec-mctic-01_2019-1.pdf
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16 Abril São Gabriel 

17 Abril Santana do Livramento 

 

Além das reuniões com as Comissões Locais de Extensão, foram feitas cinco 

reuniões via webconferência com a Comissão Superior de Extensão, conforme datas 

indicadas na tabela a seguir:  

Dia Mês Horário 

25 Março 9h 

19 Junho 13h30min 

27 Setembro 14h 

07 Novembro 9h 

12 Novembro 9h 

 

Entende-se que esses encontros entre Campi e Pró-reitoria, mesmo que a distância, 

são de suma importância para o fortalecimento da Extensão na Universidade.  

 

3.2 Em Rede 

O Em Rede se constitui como uma forma de divulgar e incentivar a Extensão na 

Universidade. 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 8ª edição foi publicada em 05 de agosto de 2019 e apresentou projetos 

desenvolvidos no decorrer do primeiro semestre de 2019 na Universidade. 

Nessa edição, foram apresentadas ações voltadas à temática de Igualdade de 

Gênero e Empoderamento Feminino em consonância com os temas e ações 

desenvolvidas no âmbito do Programa Institucional de Extensão da Proext Momentos 

Unipampa Eles por Elas: a educação empodera, decorrente da adesão da Universidade 

ao Comitê Gaúcho Impulsor Impulsor do Movimento ElesporElas da ONU mulheres no 

ano de 2016.   
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Cabeçalho 8ª Ed. Boletim Em Rede PROEXT. 

 

Status: 8º edição lançada.  

 

3.3 - Homologação e Certificação de Ações de Extensão  

Conforme já mencionado, a homologação e certificação de ações de extensão no 

âmbito da Proext segue o fluxo estabelecido na Resolução nº 104, de 27 de agosto de 

2015. No ano de 2019, foram homologados 278 atividades de extensão pela PROEXT e 

foram gerados (de janeiro a novembro) 12.711certificados.  

 

3.4 - Atualização da Resolução da Extensão  

 No ano de 2019, seguiu-se o trabalho de discussão acerca da materialidade 

textual da Resolução nº 104 de 27 de agosto de 2015, que institui as normas para as 

atividades de extensão e cultura na Unipampa.  

 O trabalho a esse respeito, teve início no ano de 2018. A primeira atividade de 

revisão do documento ocorreu em dezembro de 2018, momento no qual, através de uma 

reunião com a Comissão Superior de Extensão foram discutidos os pontos do documento 

que seriam alterados. 

 Com base na minuta finalizada em 2018, discutiu-se, novamente, em 2019, o teor 

do documento. Assim, iniciou-se um trabalho interno de revisão da minuta, a qual foi 

compartilhada com a comunidade acadêmica para o envio de outras sugestões. 

 Após o envio das contribuições pela comunidade acadêmica, realizou-se, no dia 

27 de setembro uma reunião por webconferência com os membros da Comissão Superior 

de Extensão para aprovação das sugestões enviadas.  

Para dar continuidade ao trabalho, foi realizada, no dia 07 de novembro, mais uma 

reunião para discussão e alteração do texto da minuta da Resolução sobre as normas de 

Extensão na Universidade. 

A terceira reunião sobre a temática ocorrida no ano de 2019, foi no dia 12 de 

novembro.  

Foram agendadas mais duas reuniões com a Comissão Superior de Extensão, 

ainda no ano de 2019, para que se possa finalizar o trabalho de revisão e adaptação da 

atual Resolução nº 104 de 27 de agosto de 2015. Assim, tem-se como objetivo enviar o 

texto finalizado para as instâncias competentes da Universidade nos primeiros meses de 
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2020 para que a nova resolução possa ser aprovada e lançada ainda no primeiro 

semestre do referido ano.  

 

3.5 Construção do Módulo de projetos no Sistema GURI  

Desde 2016 a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, participa da construção do 

Módulo de Projetos do Sistema GURI, que será o substituto do atual sistema SIPPEE. Em 

2019 avançou-se muito na construção do módulo, incluindo várias funcionalidades que 

visam otimizar os fluxos da extensão na Universidade. Neste momento, o módulo está em 

desenvolvimento pelo DTIC, a partir da última rodada de testes pelas pró-reitoria 

acadêmicas, que ocorreu em maio/2019.  

 

4. EVENTOS CULTURAIS E AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

Apresentamos, a seguir, os eventos culturais e as ações de extensão desenvolvidas 

ou apoiadas no âmbito da Proext no ano de 2019, de acordo com o período em que foram 

realizadas.  

4.1 Tempos e Diálogos - 3º Edição   

 
Material de Divulgação do Evento 

 

A III Edição do projeto extensionista; “Tempos e diálogos - entre o vivido e o por 
viver ", no ano de 2019 abordou o tema: "A extensão Universitária em tempos de 
transição ". 

O evento aconteceu em dois momentos. No dia 11 de julho, ocorreu a uma Mesa 
Redonda a partir das 19h no auditório do campus Bagé. A atividade foi mediada pela 
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Professora Drª. Rubya Mara Munhoz de Andrade e teve a participação do Professor 
Jaime Zitkoski que discorreu sobre “A Extensão Universitária: o diálogo necessário para a 
Ecologia de Saberes”;  da Prof.ª Dr.ª Nádia Bucco que apresentou “O contexto da 
extensão universitária na UNIPAMPA”; e do Prof. Dr. Alessandro Bica que abordou “A 
Conjuntura atual da universidade”. 

  O evento teve continuidade no dia 12 de julho no campus da Unipampa/Dom 
Pedrito. Nesse dia, a atividade desenvolvida foi a mesa redonda “A educação do campo 
na perspectiva da educação popular”conduzida pelo Prof.  Dr. Jaime Zitkoski: e com a 
participação do Prof. Dr. José Guilherme Gonzaga.  

Abaixo, apresentamos informações relativas ao público participantes da ação.  

Número de participantes no dia 11 de julho: 45 pessoas.  

Número de participantes no dia 12 de julho: 59 pessoas   
Público alvo: discentes e docentes da Universidade e da da Rede Básica de Ensino.  

 

A página do evento pode ser acessada no link: 

https://eventos.unipampa.edu.br/temposedialogos/apresentacao/  

 

A seguir, alguns registros fotográficos:  

 

Recepção do evento com as servidoras Roberta Machado, Bruna Martins, Letícia 

Jacobsen e Ketleen Grala, na noite do dia 11 de julho de 2019 

 

https://eventos.unipampa.edu.br/temposedialogos/apresentacao/
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Execução do Hino Nacional, na noite do dia 11 de julho de 2019 

 

 

Apresentação do discente Ígor Lima, na noite do dia 11 de julho de 2019 
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Declamação do discente Diogo Pereira, na noite do dia 11 de julho de 2019 

 

 

 

Foto Panorâmica do evento, na noite de 11 de julho de 2019.  
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Durante a fala do Prof. Dr. José Guilherme Gonzaga, na tarde do dia 12 de julho de 

2019 

 

 

Durante a fala do Prof. Dr. Jaime Zitkoski, na tarde do dia 12 de julho de 2019  

 

4.2 Mostra de Artesanato do Pampa   

Em agosto e setembro de 2019 a PROEXT promoveu a exibição das peças de 

artesanato vencedoras do 2º Concurso de Artesanato do Pampa, organizado em 2018. 
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Foto: Mariana Muza (Jornal Folha do Sul) 

Fonte: https://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/exposicao-aborda-os-10-anos-da-

criacao-da-unipampa 

Peças da Mostra: 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/16/mostra-concurso-artesanato-do-pampa-

2018/ 

 

4.3. Festival de Cinema de Fronteira  

No ano de 2019 a Unipampa apoiou o Festival de Cinema da Fronteira, através da 

disponibilização de transporte para deslocamento POA - Bagé, solicitado pela PROEXT. 

4.4 - Anima Campus  

 

Campus: Alegrete 

Data: 30/11 

Programação Preliminar 

https://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/exposicao-aborda-os-10-anos-da-criacao-da-unipampa
https://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/exposicao-aborda-os-10-anos-da-criacao-da-unipampa
https://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/exposicao-aborda-os-10-anos-da-criacao-da-unipampa
https://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/exposicao-aborda-os-10-anos-da-criacao-da-unipampa
https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/16/mostra-concurso-artesanato-do-pampa-2018/
https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/16/mostra-concurso-artesanato-do-pampa-2018/
https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/16/mostra-concurso-artesanato-do-pampa-2018/
https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/16/mostra-concurso-artesanato-do-pampa-2018/
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14:00 às 18:00 Mostra de cursos, Feira do Troca-troca de livros 

14:00 às 16:00 Competições (ex.: Ponte de espaguetes, Lançamento de Foguetes) 

14:00 às 16:00 Oficinas (ex.: Japonês, Abayomi, Oficina de Grafismo, Motus, Construção 

de Foguetes etc.) 

16:00 às 16:45 Aniversário do Campus 

16:45 às 19:00 Atividades de promoção da saúde, roda de conversa com estudantes 

indígenas, roda de conversa com o Comitê de Gênero e Sexualidade, Game of Skate, 

roda de capoeira, apresentações musicais, mostra de artes, Festival de Pandorga, torneio 

de vôlei etc. 

19:00 às 21:00 Cinema inflável / Rústica 

Referência: https://sites.unipampa.edu.br/clextalegrete/2019/11/01/anima-campus-2019-

alegrete/ 

 

Campus: Bagé  

Data:1/05 

https://www.youtube.com/watch?v=GYTZ1d5JO4s 

https://sites.unipampa.edu.br/clextalegrete/2019/11/01/anima-campus-2019-alegrete/
https://sites.unipampa.edu.br/clextalegrete/2019/11/01/anima-campus-2019-alegrete/
https://sites.unipampa.edu.br/clextalegrete/2019/11/01/anima-campus-2019-alegrete/
https://sites.unipampa.edu.br/clextalegrete/2019/11/01/anima-campus-2019-alegrete/
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Dom Pedrito: 

Data: 24/11 

Dia 24 de novembro (domingo) acontecerá a 2ª Edição da Corrida Contra o 
Diabetes. A Corrida é uma parceria da Prefeitura, Unipampa e Capítulo Cruzeiro do 
Ponche Verde. Nesse ano soma-se a essa parceria o Lions Clube com a Caminhada pela 
Vida. 
O objetivo da corrida e da caminhada não é a competição e sim a conscientização, por 
isso, todos receberão medalha de participação e a Entidade/Instituição que tiver maior 
representação receberá um troféu. 
A corrida terá saída da Unipampa (21 de abril,80) e terá um percurso de 3 KM e a 
Caminhada terá um trajeto menor. 
O horário de início das provas será às 8:30. 
Venha participar dessa conscientização, Corra contra o Diabetes e Caminhe pela Vida!!! 
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Fonte: https://unipampa.edu.br/dompedrito/2a-corrida-contra-o-diabetes-e-caminhada-

pela-vida 

Itaqui: 

Data: 5/11 

No caso de Itaqui, decidiu-se priorizar como público as escolas municipais e 

estaduais, viabilizando que os estudantes possam conhecer a Universidade e vivenciar as 

potencialidades educativas que esta apresenta. O ANIMA CAMPUS em Itaqui será 

realizado dia 05 de novembro, uma terça-feira, fazendo que a Universidade esteja em 

pleno funcionamento, envolvendo no evento: docentes, TAES e discentes. O evento em 

2019 envolverá mais de 31 atividades promovidas pela comunidade universitária, as quais 

estarão expostas das 13h30min às 22h. 

Já confirmaram presença várias escolas municipais e estaduais, o que deverá 

significar um público visitante de em torno de 400 estudantes; merece destaque a feira de 

ciências que deverá envolver estudantes das três escolas públicas de ensino médio de 

ITAQUI e as atividades artístico-culturais contemplando grupos tradicionalistas, escola de 

samba e músicos populares. 
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https://unipampa.edu.br/itaqui/anima-campus-integrando-universidade-e-sociedade 

https://www.pc.rs.gov.br/papo-de-responsa-participa-de-sarau-promovido-pela-

unipampa 

 

5. PROGRAMA INSTITUCIONAL MOMENTOS UNIPAMPA GÊNERO E SEXUALIDADE: 

FEMINISMOS , MASCULINIDADES E DIVERSIDADE EM DEBATE  

 

5.1 - Momentos Unipampa Gênero e Sexualidade: feminismos, masculinidades e 

diversidade nos campi 

 

No ano de 2019, as ações de extensão vinculadas ao programa Institucional 

Momentos Unipampa ocorrem nos campus São Gabriel e Santana do Livramento. A 

seguir, mais detalhes sobre as ações e fotos das atividades desenvolvidas.  

 
 

- Campus São Gabriel  
 
Natureza: Palestra + roda de conversa  
Nº de pessoas participantes: 42 ouvintes  
N° de adesões ao Compromisso HeForShe: 29 
Debatedores/palestrantes: Phillip D. Gripp  
Detalhes: 

1) Nome da ação: Lugares de fala políticos e discursivos na luta pela igualdade de 
gênero: uma análise semiótica da campanha ElesPorElas 

2) Data: 27 de março de 2019  
3) Horário: 16h  

 
 
  

https://unipampa.edu.br/itaqui/anima-campus-integrando-universidade-e-sociedade
https://unipampa.edu.br/itaqui/anima-campus-integrando-universidade-e-sociedade
https://www.pc.rs.gov.br/papo-de-responsa-participa-de-sarau-promovido-pela-unipampa
https://www.pc.rs.gov.br/papo-de-responsa-participa-de-sarau-promovido-pela-unipampa
https://www.pc.rs.gov.br/papo-de-responsa-participa-de-sarau-promovido-pela-unipampa
https://www.pc.rs.gov.br/papo-de-responsa-participa-de-sarau-promovido-pela-unipampa
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Registro 01 da Atividade relativa ao programa Momentos Unipampa realizada em São 
Gabriel.  
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Registro 02 da Atividade relativa ao programa Momentos Unipampa realizada em São 
Gabriel. 
 
  

 
Membros da Equipe Executora da Ação e convidados.  

 

- Campus Santana do Livramento  

Data: 17 de abril de 2019  

Horário: 17h30h 

Nome da ação: Momento Unipampa Gênero e Sexualidade no Campus Santana do 

Livramento: Novas masculinidades  
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Natureza: Palestra   

Palestrantes: Vinícius Braz Lobato, Ane Cruz, Guilherme Howes e Flávio Lira 

Nº de pessoas participantes: 19 ouvintes 

Detalhes: A ação versou sobre Novas Masculinidades, patriarcado, políticas públicas e 

segurança da mulher. 

 

       Registro 1: Momento Unipampa Gênero e Sexualidade no Campus Santana do 

Livramento 
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       Registro 2: Momento Unipampa Gênero e Sexualidade no Campus Santana do 

Livramento 

 

- Campus Alegrete  

Data: 27 de setembro de 2019  

Horário: 17h30h 

Nome da ação: Roda de Conversa sobre Assédio Moral e Sexual no Ambiente 

Acadêmico  

 

 

5.2 - Atividades preparatórias para a realização do III Fórum de Igualdade de Gênero 

Nesta parte do documento, apresentamos as atividades realizadas como 

preparação para a realização do III Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero: 

Articulação Universidade, Gestão Pública e Movimentos Sociais  frente a masculinidades, 

feminismos e diversidade, o qual ocorreu no dia 24 de setembro durante três turnos no 

município de Bagé.  

 

5.2.1 - Reuniões de preparação 

  A seguir, apresentamos os registros fotográficos das reuniões realizadas 

com os integrantes do Movimento Social Diversidade Sexual e de Gênero, grupo que 

participou da Mesa Redonda do III Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero 

no turno da noite. Durante os encontros, foi construído com o grupo a apresentação que 

foi feita durante a noite do dia 24 de setembro, na Mesa Redonda Defesa da Igualdade de 

Gênero: Articulação Universidade, Gestão Pública e Movimentos Sociais  frente a 

masculinidades, feminismos e diversidade.  

Reunião: 04/06/2019 
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                Movimento Social Diversidade Sexual e gênero 
Pauta: Discussão acerca das atividades que serão realizadas durante o III Fórum de 
Diversidade de Gênero  

 
Reunião 04/06/2019 
 
 
Reunião com integrantes do movimento social Gênero, Sexualidade e Diversidade 
Data: 07/08/2019 
Pauta: Discussão e organização da proposta de projeto de extensão com a temática 
gênero e diversidades.  
 

 
Reunião 07/08/2019  

 

 

5.2.2 - Roda de Conversa sobre Gênero e Sexualidade na Escola Pública 

No dia 18/09/2019, foi realizada uma roda de conversa com alunos de uma turma de 

ensino médio de uma escola estadual de Bagé sobre gênero e diversidade. A atividade foi 

conduzida pelo Professor Luciano Pereira. O objetivo da ação foi conscientizar os alunos 

sobre a temática e ainda estimulá-los a participar do minicurso intitulado “Feminilidades e 

masculinidades: definições em construção”, que correspondeu a atividade desenvolvida 

durante o turno da manhã, no III Fórum de Igualdade de Gênero.  
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Registro 1: Luciano Pereira conduz a roda de conversa sobre Gênero e Sexualidade  

 

 

     Registro 2: Luciano Pereira conduz a roda de conversa sobre Gênero e Sexualidade  

 

5.3 - III Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero: articulação 

universidade, gestão pública e movimentos sociais frente a masculinidades, 

feminismos e diversidade. 

 

O III Fórum Regional em Defesa da igualdade de Gênero é uma das ações referente 

ao Programa Momentos Unipampa Gênero e Sexualidade: feminismos, masculinidades e 

diversidade nos campi. A atividade ocorreu durante todo o dia 24 de setembro, durante os 
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turnos da manhã, tarde e noite. A seguir, material de divulgação com o detalhamento das 

ações. 
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Registros Fotográficos Minicurso: “Feminilidades e masculinidades: definições em 

construção” 

 

 

Minicurso Feminilidades e masculinidades: definições em construção com Cássia 

Rodrigues e Emiliano Kelm 

 

 

Emiliano Kelm e Cássia Gonçalves apresentam a temática. 
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 Varal de poesias feministas. 

 

 

Emiliano Kelm, Daniela Lopes, Lúcia Gomes, Rubya de Andrade e Cássia 

Gonçalves. 

 

Registros Fotográficos Oficina “Gênero, parentalidades e violências: conversas sobre 

interseccionalidades, arte e educação” com o grupo de pesquisa Tuna: gênero, Educação 

e Diferença  
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Dramatização de Vitória Lima, integrante do grupo TUNA, sobre o tema. 

 

 

 Reflexões sobre o tema dirigidas pelo grupo TUNA. 
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Grupo TUNA, equipe executora e convidados.  

 

Registros Fotográficos  Mesa Redonda “Articulação Universidade, Gestão 

Pública e Movimentos Sociais frente a masculinidades, feminismos e diversidade” 

 

 

Abertura do evento com Bruna Martins e Baque do Pampa. 
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Apresentação de dança do ventre por Wallace Gulart. 

 

 

 

Mesa de autoridades com Rubya de Andrade, Nádia Bucco, Cláudio Albano e Ivonir 

Petrarca. 
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Apresentação da temática com Quélen Kopper, Luciana Paiva, Márcio Meireles, 

Francine Ávila, Davi Medeiros, Murilo Delgado, Moacir Camargos e Luciano Pereira. 

 

 

 

Panorâmica do evento. 

 

5.4 - Grupo Somos Diversidade 

 

A partir das reuniões e conversas com os integrantes do Movimento Social Gênero, 

Sexualidade e Diversidade, surgiu a necessidade de pensar-se em um projeto de 

extensão que contemplasse atividades de estudo e execução de ações relacionadas à 

temática de gênero e Diversidade. Assim, surgiu a ideia da elaboração de um projeto de 

extensão para atender a essa demanda. Nasceu, assim, o grupo de Estudos Somos 

Diversidades. A atividade está cadastrada na plataforma SIPPEE sob a coordenação do 

Prof. Moacir Lopes de Camargos. Assim, no dia 13/09/2019, o grupo que concebeu a 

proposta, que nasceu a partir de uma iniciativa da Coordenadoria de Educação e 

Desenvolvimento Social da Proext, teve sua primeira reunião com a participação de 

diversos servidores da Unipampa e membros da comunidade externa. 
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1º reunião do Grupo Somos Diversidades - 13/09/2019.  

 

Na primeira reunião, já surgiu a ideia de criação do logo do grupo, o qual foi 

concebido pelo integrante Henrique Rockenbach. Através das contribuições do coletivo, 

surgiu o logo, nos três formatos, a seguir apresentados: 
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O segundo encontro do Grupo Somos Diversidades ocorreu durante as atividades 

do III Fórum em Defesa da Igualdade de Gênero. Durante o minicurso “Feminilidades e 

Masculinidades: definições em construções, que ocorreu no turno da manhã, durante as 

atividades do Fórum, o grupo foi apresentado para a comunidade e todos foram 

convidados a participar das atividades do grupo.  
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Apresentação do grupo Somos Diversidades para os participantes do minicurso   

“Feminilidades e Masculinidades: definições em construções 

 

No dia 18 de outubro de 2019, ocorreu mais uma atividade do Grupo Somos 

Diversidades. Na ocasião, foi realizada a exibição do documentário O Silêncio dos 

Homens, que seguiu-se de uma discussão sobre a temática.  

 

 

Registro 1 - Exibição do Documentário O Silêncio dos Homens  
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Registro 2 - Exibição do Documentário O Silêncio dos Homens  

 

 

Discussão sobre a temática do documentário o Silêncio dos Homens  

 

Grupo Somos Diversidades durante a atividade do dia 18 de outubro.  

No dia 08 de novembro, aconteceu a primeira etapa de atividade de formação do 

Grupo Somos Diversidades. O integrante do grupo, Luciano Pereira dos Santos, ministrou 

o curso Gêneros e Identidades Sexuais: o que você precisa saber para não passar 

vergonha.  
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A seguir, compartilhamos alguns registros da atividade de formação.  
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Atividade de Formação do Grupo Somos Diversidades. Registro 1.  

 

Atividade de Formação do Grupo Somos Diversidades. Registro 2.  

Todas as atividades do Grupo Somos Diversidades estão disponibilizadas em uma 

página da Rede Social Facebook, denominada “Somos Diversidades” para que a 

comunidade possa acessar e conhecer mais sobre as atividades e ações acerca dessa 

ação extensionista.  

 

 

Inserir Fotos e Relatos Parte 2 Curso Luciano 

Inserir material de Divulgação parte 2 curso do Luciano 

29/11/2019 - 09:00 Horas - II Parte do Curso de formação "GÊNEROS E IDENTIDADES SEXUAIS: O QUE 

VOCÊ PRECISA SABER PARA NÃO PASSAR VERGONHA!" 
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5.5 - Disponibilização do Glossário Gênero e Sexualidade 

 No ano de 2019, foi elaborado o Glossário Gênero e Diversidade, o qual está 

disponível na página da Pró-Reitoria de Extensão, através do link 

https://sites.unipampa.edu.br/momentosunipampa/glossario/ O material também está 

disponível em formato pdf através do link 

https://sites.unipampa.edu.br/momentosunipampa/glossario/
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https://sites.unipampa.edu.br/momentosunipampa/files/2019/04/glossario-momentos-

unipampa.pdf 

Trata-se de um conjunto de termos relativos às temáticas de empoderamento 

feminino, equidade de gênero e diversidade e seus significados. 

 

6. PARTICIPAÇÃO DA PROEXT EM ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO 

6.1 Fórum das Ciências Sociais e Aplicadas 

No dia 29 de maio de 2019, a Proext teve participação na programação do VII 

Fórum da Ciências  

Sociais e Ciências Aplicadas. Durante o evento, a Proext, juntamente com a Prograd teve 

uma fala para esclarecer questões acerca da inserção da extensão nos currículos dos 

cursos de graduação da Unipampa.  

A seguir, a programação da ação. 

https://sites.unipampa.edu.br/momentosunipampa/files/2019/04/glossario-momentos-unipampa.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/momentosunipampa/files/2019/04/glossario-momentos-unipampa.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/momentosunipampa/files/2019/04/glossario-momentos-unipampa.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/momentosunipampa/files/2019/04/glossario-momentos-unipampa.pdf
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Durante a fala do professor Etevaldo Almeida Silva sobre a extensão universitária.  

 

 

Roda de Conversa sobre a inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação  

  

6.2 - 37º SEURS 

A participação da UNIPAMPA na 37ª edição do Seminário de Extensão 

Universitária da Região Sul (SEURS), que ocorreu nos dias 03 a 04 de julho de 2019, se 

deu através do investimento de diárias nacionais no valor de R$ 11.453,69 (valor total 
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empenho R$ 17.552,50), diárias para colaborador eventual no valor de R$ 702,10 e 

auxílio financeiro a estudantes no valor de R$ 9.600,00 (valor total do empenho R$ 

15.600,00). 

A delegação, composta por 33 extensionistas, entre alunos e servidores, pode 

conferir uma diversificada programação entre os dias 03 e 04 de julho. O evento foi 

sediado no campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, em Florianópolis da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com o tema “Extensão e Inovação”. 

 

Delegação UNIPAMPA na 37 Edição SEURS a caminho do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delegação UNIPAMPA na 37º Edição SEURS durante o evento 
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A palestra de abertura foi ministrada pelo professor Álvaro Toubes Prata, ex- 

secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação com o tema “Desafios e 

Oportunidades da Extensão Universitária”.  

 
Banner 37ª Edição SEURS - UFSC. 

 

Os extensionistas da UNIPAMPA apresentaram trabalhos em todas as 

modalidades. Também participaram do 37º SEURS os alunos premiados no Salão 

Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe) de 2018 na modalidade de 

apresentação oral. 

A Unipampa foi representada na apresentação cultural pelo Grupo Vitrola 220, do 

do Campus São Gabriel, composto por Rafael Plá Matielo Lemos, Cristiane Barbosa 

D'Oliveira Matielo, Ihasmine Muniz Schaaf, Melania Santer e Eveline Santiago de Mello. 

 
Apresentação Vitrola 220  
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A Unipampa participou do 37º Seurs com uma oficina sob o título “Identificação 

participativa de partes interessadas, problemas e solução de tecnologias inovadoras para 

educação”, coordenada pela professora Amanda Meincke Melo do campus Alegrete. 

Nesta edição, a Unipampa foi premiada como melhor vídeo na área temática 

cultura com o título “Motus #2: espalhando amor através da literatura”, coordenado pela 

professora Aline Vieira de Mello e discente Amanda Fagundes Gobus Lopes. 

●  
Projeto da UNIPAMPA destaque na mostra de vídeos 37º SEURS  

Ainda, tivemos a representação da Universidade na atividade “Conversando com a 

Extensão, um encontro de bate-papo entre as as instituições de ensino para promover 

intercâmbio, diálogo e troca de experiências. A PROEXT  apresentou a extensão 

universitária e abordou sobre a inserção da extensão nos currículos dos cursos de 

graduação da Unipampa. 
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Participação da PROEXT durante a apresentação “Conversando a Extensão”.  

6.3 - 11º SIEPE  

Na Edição de 2019 do SIEPE, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura participou das Comissões Científicas e de Cultura, organizou 1 oficina e 1 palestra, conforme acordado em reunião de organização do evento. Além disso, a equipe da Pró-Reitoria atuou na avaliação de trabalhos, sejam resumos ou presencial. 

Seguem as atividades conforme data: 

22/10/2019 – 18h15 Toque de Candombe da Cuerda Grillos Candomberos de Bagé, com 

participação da Agrupación de negros y lubolos Biricunyamba de Rivera 

Antes da Cerimônia de Abertura houve a apresentação do Grupo Grillos Candomberos de 

Bagé em parceria com o grupo Biricunyamba, de Rivera. A apresentação teve duração de 

aproximadamente 30 minutos.  

A PROEXT fez as solicitações de diárias e organizou o deslocamento do grupo de Bagé a 

Rivera. 
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Notícia vinculada: https://unipampa.edu.br/portal/solenidade-de-abertura-do-11o-siepe-

reune-instituicoes-no-parque-internacional 

 

22/10/2019 – 18h15 - Conferência Magna de Abertura Implementação da Agenda 2030 e 

as Universidades Dr. Thiago Gehre Galvão – UNB 

 

Na Conferência Magna de Abertura intitulada "Implementação da Agenda 2030 e as 

Universidades", Thiago Gehre Galvão explicou a proposta da Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que traz 17 objetivos, 169 metas e 241 

indicadores para o Desenvolvimento Sustentável. Galvão apresentou exemplos 

desenvolvidos na Universidade de Brasília como o Programa UnB 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável Inclusivo, que reúne todos os projetos e ações de extensão 

da universidade que têm relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 

Cabe destacar que o palestrante participou ainda de outras durante o evento, como o 

encontro entre Pró-Reitorias de Extensão do Rio Grande do Sul, com o objetivo de 

articular uma rede regional de colaboração para o atendimento da agenda. 

 A Proext articulou a vinda do Palestrante, suas atividades durante o evento e requisitou 

diárias e passagens. 
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Professor Thiago Galvão palestrou sobre o papel das universidades na implementação da 

Agenda 2030 - Foto: Milene Marchezan 

Notícia vinculada: https://unipampa.edu.br/portal/11o-siepe-conferencia-de-abertura-

discute-implementacao-da-agenda-2030-e-universidades 

 

23/10/2019 - Apresentação Vitrola 220 

No segundo dia do SIEPE, houve a apresentação do grupo Vitrola 220 de São Gabriel, 

formado a partir de projeto de extensão, coordenado por Rafael Matielo. O Vitrola 220 

conta com diversos integrantes, inclusive membros externos. Apresentaram composições 

próprias e também releituras, com uma grande abrangência de estilos musicais.  

A PROEXT articulou o transporte do grupo e diárias para seus integrantes. 
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As atividades do turno da noite iniciaram com a apresentação da Banda Voltagem 220. 

Fotos: Milene Marchezan 

Notícia vinculada: https://unipampa.edu.br/portal/educacao-para-o-desenvolvimento-

tecnologico-e-tema-de-palestra-no-segundo-dia-do-11o-siepe 

 

24/10/2019 - Apresentação Grupo de Estudos e Práticas de Rock 

O projeto de extensão Grupo de Estudos e Práticas de rock, trabalha  um repertório 

voltado ao rock nacional homenageando bandas/artistas como Raul Seixas, Rita Lee, 

Titãs, Capital Inicial, Legião Urbana, entre outros. O projeto é originário do Curso de 

Música da Unipampa.  

A vinda do Grupo foi viabilizada pela PROEXT. 

6.4 - IX Fórum EaD - Educação a distância: ensino, pesquisa e extensão na 

Unipampa   
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No ano de 2019, a Proext teve participação durante a elaboração das atividades 

que compuseram o IV Fórum EaD - Educação a distância: ensino, pesquisa e extensão 

na Unipampa.        

A Proext, através do trabalho das servidoras Daniela Oliveira Lopes e Rubya Mara 

Munhoz de Andrade, elaborou o workshop A Extensão na Unipampa: um olhar sobre a 

modalidade EaD.  

A ação de formação teve como objetivos: 

 - Refletir o conceito da extensão universitária contextualizando sua relação histórica, 

social e política. 

- apresentar, de forma resumida, como se dá o fluxo de extensão no âmbito da Unipampa; 

- instrumentalizar os alunos com os documentos institucionais e nacionais que balizam a 

extensão universitária, os quais abrangem cursos tanto na modalidade presencial quanto 

na modalidade Ead. 

- apresentar exemplos de ações de extensão que já contam com carga horária de 

extensão em Ead; 

- discutir possibilidades e perspectivas de como a Extensão pode ser realizada nos cursos 

Ead da Unipampa. 

A atividade teve um total de 43 participantes.  

     

 

Atividade do Ifsul - Encif - Inserir Fotos e Relato  

Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul – 

Câmpus Bagé 
O 5º ENCIF – Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul, que ocorre de 23 a 26 de 

novembro de 2019, é um evento que, intenciona promover e incentivar ações de pesquisa 

através da divulgação de trabalhos de iniciação científica, ensino, extensão e de inovação 

tecnológica. Além disso, busca-se com o evento aproximar a comunidade escolar do IFSul 

Câmpus Bagé às diferentes redes de ensino (municipal, estadual, particular e 

universidades) e comunidade externa, assim como outros campi e demais Institutos.
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Atividade do Cinema - Inserir material de Divulgação e texto explicativo da atividade  

 

 

7. PROJETOS EM ANDAMENTO 

7.1 Revista Chasque 

 

Com projeto iniciado em 23 de março de 2016, a revista eletrônica CHASQUE teve seu 

projeto aprovado, pelo Portal de Periódicos Científicos da Universidade Federal do 

Pampa, em 9 de maio de 2019. Foi disponibilizada, em 5 de agosto do mesmo ano, e teve 

suas primeiras chamadas públicas para pareceristas e submissões realizadas, 

respectivamente, em 12 e 13 de novembro de 2019. 
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A Revista se encontra disponível para cadastro de usuários visitantes, que podem se 

cadastrar na revista, assumindo um ou mais papéis de autor, avaliador ad hoc ou leitor. E 

o seu lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2020. 

A CHASQUE é uma publicação que aceita artigos, resenhas, relatos de experiência ou 

exposições fotográficas focados em ações extensionistas de todas as áreas temáticas nas 

quais se estrutura a Política Brasileira de Extensão. E, atualmente está hospedada no 

sistema OJS/SEER e pode ser acessada em: 

https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/CHASQUE/index.  

 

– Revista Eletrônica de Extensão e Cultura da UNIPAMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No ano de 2019, houve o lançamento da Revista de Extensão Chasque. Abaixo a 

Chamada de Submissão de trabalhos Divulgada para a comunidade acadêmica.  
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 8. UNIVERSIDADE ABERTA À PESSOA IDOSA 

 A Universidade Aberta à Pessoa Idosa, no âmbito da Unipampa, corresponde a 

manutenção do Observatório da Terceira Idade atraves do link 

https://sites.unipampa.edu.br/unati/ e ainda da divulgação da matrícula especial para 

pessoas acima de 60 anos, conforme indicado na Resolução nº 29 de 28 de abril de 2011.  

     Assim, no ano de 2019, através da elaboração de material de divulgação e contato 

com os 10 campi, foi divulgado o período de matrícula especial para pessoas acima de 60 

anos.  

https://sites.unipampa.edu.br/unati/
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 Com o trabalho de divulgação, a Unipampa teve um total de 03 matrículas no 

período especial para pessoas acima de 60 anos. Uma no campus no Bagé e uma no 

Campus São Borja.  
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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 Planetário 

Em 2015, 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.  

Desenvolve-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; 

 Veículo Van  no valor de  R$ 160000,00 - 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. 
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Status: Visitas agendadas para grupos/escolas e sessões periódicas abertas ao 

público. Veículo Van recebido e em processo de adesivamento. 

                           

      Sessão do 

Planetário com 

escola - 

Campus 

Bagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sessão Planetário – campus Bagé – 18 de julho de 2019   

Foto Divulgação Facebook 

10. POLÍTICA DE INSERÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA UNIPAMPA 
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No ano de 2019, a Proext e a Prograd, através de um trabalho conjunto 

desenvolveram ações voltadas a materialização da política de inserção da extensão nos 

currículos dos cursos de graduação da Unipampa. 

No referido ano, foram realizadas reuniões por webconferência com os 10 campi da 

Universidade para tratar sobre a temática e esclarecer dúvidas da comunidade 

acadêmica. 

As reuniões foram destinadas às Coordenações de Curso e Núcleos Docente 

Estruturante dos Cursos de Graduação; Comissão Local de Ensino; Comissão Local de 

Extensão; Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) e integrantes da Comissão de 

Assessoria a Projetos Pedagógicos de Curso (CAPPC).  

As reuniões foram realizadas, conforme cronograma indicado a seguir: 

Campus: Alegrete Data: 15/08/2019  

Campus: Bagé Data: 19/08/2019  

Campus: Caçapava do Sul Data: 21/08/2019  

Campus: Dom Pedrito Data: 22/08/2019  

Campus: Itaqui Data: 16/08/2019  

Campus: Jaguarão Data: 29/08/2019 

Campus: Santana do Livramento Data: 03/09/2019  

Campus: São Borja Data: 10/09/2019  

 Campus: São Gabriel Data: 02/09/2019  

Campus: Uruguaiana Data: 26/08/2019  
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Além das reuniões, foi criado um espaço no Moodle denominado Inserção da 

Extensão nos currículos dos cursos de Graduação da Unipampa. No referido espaço, toda 

a comunidade acadêmica tem acesso a meriais de estudo sobre o tema e espaços de 

discussão e compartilhamento de experiências sobre o desenvolvimento da política no 

âmbito institucional. O espaço moodle pode ser acessado através do link  

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=8976 

  

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=8976
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=8976
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=8976
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11. FLUXOGRAMA REGISTRO DE PROJETOS (BIZAGI) 

 

12. CONVÊNIOS 

12.1  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. 
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12.2  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. 

12.3  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. 

12.4 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.  

12.5  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. 
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Status: Em análise na Procuradoria jurídica da Urcamp. 

12.6  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. 

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

Objeto: Cooperação Técnica Servidora para atuar na PROEXT - Coordenadoria 

de Cultura (CCULT). 

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. 

 

13. NÚMEROS DA EXTENSÃO DE 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Número total de 

atividades 

(ações) de 

extensão 

desenvolvidas 

355 419 468 501 504 

Recursos do 

orçamento anual 

da UF voltada 

para extensão 

997.982,73 581.960,77 455.624,36 697.378,82  Em 

análise 
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Docentes 

envolvidos nas 

atividades de 

extensão 

288 363 367 401  Em 

análise 

Técnicos 

administrativos 

envolvidos nas 

atividades de 

extensão 

167 195 181 225  Em 

análise 

Número de 

alunos bolsistas 

em extensão 

230 230 219 52 166 

Público 

alcançado em 

atividades de 

extensão  

18.493 16.714 24.638 11.687 10.113 

Alunos em 

Equipe 

Executora 

372 750 1069 1189   

Comunidade 

Externa na 

Equipe 

Executora 

190 214 183 252  

 

14. EQUIPE DA PROEXT 

 

 Gabinete da Pró-Reitora de Extensão e Cultura: 

  Rafael Lucyk Maurer – Pró-Reitor; 

  Ivonir dos Santos Petrarca – Pró-Reitor Adjunto; 
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 Coordenadoria de Fomento às Ações de Extensão: 

 Vitória Elenise Lucas Pizzatto – Assistente em Administração; 

 Bruna Martins – Assistente em Administração; 

 Diego Silva dos Santos – Assistente em Administração; 

 Letícia Jacobsen - Assistente em Administração. 

 

 Coordenadoria de Cultura: 

 Mauro Ricardo Lemos – Produtor Cultural; 

 Helyna Dewes – Produtora Cultural; 

 Núbia Siqueira Silva - Auxiliar em Administração. 

 

 Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento Social: 

 Daniela Oliveira Lopes – Técnica em Assuntos Educacionais; 

 Rubya Mara Munhoz de Andrade - Pedagoga; 

 Cassio de Araújo Fantinel - Assistente em Administração. 

 

Editora da Unipampa: 

Caroline Lopes Fagundes - Assistente em Administração. 

 


