
Extensão e Cultura

1.  Introdução 

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, no 
ano de 2019, a 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. 

2. Extensão em números 

Apresenta-se, assim, de forma geral, os números relativos à extensão entre os anos de 
2015 e 2019:

2.1 Ações apoiadas e registradas.



2.2 Recursos do orçamento anual público voltado para a extensão 

Fonte: Relatórios anuais de orçamento (link: 
https://sites.unipampa.edu.br/proplan/coordenadoria-de-planejamento-e-
desenvolvimento/orcamento/relatorios/ )

https://sites.unipampa.edu.br/proplan/coordenadoria-de-planejamento-e-desenvolvimento/orcamento/relatorios/
https://sites.unipampa.edu.br/proplan/coordenadoria-de-planejamento-e-desenvolvimento/orcamento/relatorios/


2.3 Evolução da participação em equipes de ações de extensão:

2.4 Evolução de registro de ações de extensão por campus:

 



2.5 Público alcançado em ações de extensão

2.6 Evolução das ações registradas por áreas da extensão.



3. Iniciativas PDI e o trabalho desenvolvido em 2019 

Após essa breve apresentação do dados gerais relativos à extensão, foca-se, 
especificamente nas iniciativas do Plano Desenvolvimento Institucional da Universidade - 
PDI - a fim de que se possa utilizá-las como pontos norteadores para discorrer-se acerca do 
trabalho desenvolvido no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura no ano de 2019. 
Dessa forma, apresenta-se em linhas gerais, as ações e políticas desenvolvidas no que 
concerne as seguintes iniciativas:

1) Estímulo à inserção da Extensão nos Currículos dos Cursos

No ano de 2019, no âmbito da Universidade Federal do Pampa teve continuidade o 
processo de discussão da política de inserção da extensão nos currículos dos cursos de 
graduação através de um trabalho em conjunto entre as Pró-Reitorias de Extensão e 
Graduação. Nesse sentido, foi elaborada a minuta de resolução que regulamenta a referida 
política. Além disso, foram realizadas reuniões na modalidade EaD com a comunidade 
acadêmica dos 10 campi. Tais reuniões tiveram a participação de Coordenadores de Cursos, 
docentes que integram os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), servidores que compõem 
as Comissões Locais de Ensino e Extensão, servidores dos Núcleos de Desenvolvimento 
Educacional (NUDEs) e integrantes da Comissão de Assessoria a projetos Pedagógicos de 
Curso (CAPPC). Outra ação foi a abertura de um espaço institucional na plataforma Moodle 
a fim de compartilhar os documentos produzidos acerca da temática, tais como PPCs da 
Unipampa que já contam com carga horária em extensão nos currículos, além de PPCs de 
outras universidades e materiais de estudo. O espaço também se constitui como uma 
possibilidade de esclarecer dúvidas e construir ideias acerca do processo de inserção da 
extensão nos currículos dos cursos de graduação da Universidade. 

2) Fomento às ações de extensão Universitária

O fomento à Extensão e à Cultura, no âmbito da Proext, se dá a partir do lançamento 
de editais específicos que incentivam e provocam o aumento do número tanto de atividades 
de extensão quanto de atividades culturais. Os editais voltados à extensão estão direcionados 
aos servidores da Universidade, que atuam como coordenadores de ações, e os editais 
voltados à cultura, por seu turno, estão direcionados a pessoas externas à universidade no 
incentivo das mais variadas manifestações culturais.  No ano de 2019, foram lançados 03 
editais específicos para ações de extensão, dentre os quais 02 estavam voltados 
especificamente para o público alvo de profissionais da educação básica, e 01 edital voltado 
para ações de extensão de incentivo à cultura. 



2.1 Recursos destinados aos Editais lançados pela Proext 

 Editais 2019 propostas contemplados recursos 
utilizados

PROFEXT 94 57  R$ 104.400,00

PAPEC 35 20  R$ 56.573,00

PROFOR 15 5  R$ 25.600,00

PROFOR - 
EAD

4 2  R$  12.800,00

 Total 148 84  R$ 199.373,00

2.2  Programa de Fomento à Extensão – PROFEXT.
Programa de Fomento à Extensão – PROFEXT – 2019, o qual visa estimular a prática 

da extensão universitária, apoiar a execução de projetos e programas que promovam 
interação dialógica entre universidade e sociedade e qualifiquem a formação acadêmica dos 
discentes regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da 
UNIPAMPA.



2.3 Programa de Apoio à Promoção de Eventos Culturais e Cursos – PAPEC.
 Programa de Apoio à Promoção de Eventos Culturais e Cursos (PAPEC) o qual apoia 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.

2.4  Formação Continuada (PROFOR).
O Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica – 

PROFOR, visa estimular a prática da Extensão Universitária, apoiar a execução de ações que 
promovam a formação continuada de profissionais da Educação Básica e qualifiquem a 
formação acadêmica dos discentes regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-
graduação da UNIPAMPA.



2.5 Formação Continuada a Distância (PROFOREaD).

Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica – 
PROFOR, o qual visa estimular a execução de cursos que promovam a formação continuada 
de profissionais da Educação Básica na modalidade EaD, e qualifiquem a formação 
acadêmica dos discentes regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação 
da UNIPAMPA.

Com relação ao gráfico acima apresentado, é importante destacar que se identificou, no 
âmbito da Universidade, a necessidade de promover atividades de capacitação dos servidores 
da instituição no que diz respeito ao uso da plataforma EaD Moodle - a qual é a ferramenta 
utilizada para a oferta de cursos através do Edital ProforEad. Nesse sentido, tem-se 
consciência de que o baixo número de submissões a esse Edital, se dá, entre outros fatores, ao 
fato de que muitos servidores não têm familiaridade com a criação e oferta de atividades na 
modalidade a distância. Nesse sentido, para o ano de 2020, pretende-se estimular o uso da 



Plataforma Moodle para que como consequência, um número maior de servidores sinta-se 
apto a submeter propostas ao edital ProforEad. 

2.6 Adequação frente ao contingenciamento orçamentário:

No final do  segundo trimestre do ano de 2019, a Universidade sofreu um 
contingenciamento de 30%. A PROEXT optou por não repassar o corte de 30% às bolsas e 
auxílios, mantendo esses valores de forma integral. 

O contingenciamento foi repassado aos coordenadores do Edital PAPEC,  os quais 
readequaram suas propostas para 4.900,00 cada. Totalizando R$ 98.000,00. Desse montante 
foi liberado apenas R$ 46.573,89 em diárias e passagens,  R$10.000,00 em material de 
consumo. Totalizando 56.573,89. O restante foi descontingenciado no final do ano: R$ 
20.000,00 Material de Consumo e R$ 14.000,00 Serviço de Terceiro PF/PJ. Porém os 
projetos já estavam em conclusão o que inviabilizou a utilização do recurso.

2.7 Editais de Fomento Externo  
 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.pd).  
Tal chamada  teve  como  intuito  selecionar  propostas  técnicas, submetidas por redes de 
instituições, para a implementação de experiências relativas ao 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/UNIPAMPA04/2019(https://sites.unipampa.edu.br/prpg/files/2019/06/cha
mada-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.

2.8 Aquisições de Material Permanente
A PROEXT é participante do programa Cinema de Rua, um programa que visa 

buscar, incentivar e expor a cultura local/regional através de mostras de cinema em praça  
e locais públicos. Para esse programa, a PROEXT, em 2018, iniciou processo de compras 
Pregão Eletrônica 57/2019, o qual teve objetos de compra material eletrônico de áudio e 
vídeo, entre eles duas telas de cinema.



A conclusão da compra das telas foi efetuada em 2019 por dispensa de licitação.
Dispensa 01/2019,   valor de R$ 4.100,00 cada   =  Totalizando R$ 8.200,00

 
Com valores oriundos da 20RK - Material Permanente foi adquirido um Televisor 55” 

para atender as reuniões em videoconferência e Webconf através da Carona 03/2019.
Carona 03/2019 -   PE 10/2019  UASG 158718     01 unidade.    R$ 3.132,00.

Com valores oriundos da 20RK  - Material de Consumo foi finalizado o Pregão 
Eletrônico 23/2019  com o quantitativo de 21 camisetas, entre  babylook, gola polo. 
Pregão Eletrônico 23/2019    valor R$ 538.055,00    a serem adquiridas durante a vigência 
da Ata  no ano de 2020.

2.9 Valor Oriundo de Emenda Parlamentar  

Em 2019, PROEXT recebeu R$ 350.000,00 oriundo da Emenda Parlamentar nº. 
20980005 PTRES  151419  (Deputado Afonso Hamm).   A PROEXT executou 99%  desse 
valor aderindo ao programa Academias ao Ar Livre. Trata-se de um programa voltado para a 
qualidade de vida do servidor e do público externo, incentivando o exercício físico, a 
integração e convivência entre as pessoas. 

No meio de 2019, foi efetuado o pregão eletrônico 26/2019 para aquisição do material 
para as Academia ao Ar Livre,  sendo 11 academias,  1 para cada campus. O valor foi 
Oriundo da Emenda Parlamentar 20980005 PTRES  151419 (Deputado Afonso Hamm). 
Ainda com valores da Emenda Parlamentar a PROEXT efetuou 02(duas) adesões à ata, 
para aquisição de bancos de jardim em madeira, que serão colocados no em torno das 
academias, com a finalidade de facilitar de proporcionar um melhor bem estar  à 
comunidade.
Carona 01/2019 -   PE 26/2018 UASG 158156    57 unidades. Totalizando  R$  26.455,98 
Carona 02/2019 -   PE 06/2019 UASG 153010    51 unidades.  Totalizando R$  33.149,49

Total da Emenda R$   350.000,00

Total das 11 Academias  R$       286.879,78

Saldo R$         63.120,22

 Valor Carona 01 (Pregão 26/2018) R$         26.455,98

 Valor Carona 02 (Pregão 06/2019) R$         33.149,90

 Soma das Caronas R$         59.605,88

Saldo R$           3.514,34

Fonte: PROEXT - Coordenadoria de Fomento às Ações de Extensão 



3) Realização de atividades dedicadas à reflexão de alternativas para superação dos 
problemas sociais da região

No ano de 2019, a Proext promoveu o III Fórum Regional em Defesa da Igualdade de 
Gênero: articulação universidade, gestão pública e movimentos sociais frente a 
masculinidades, feminismos e diversidade. O evento ocorreu no dia 24 de setembro de 2019, 
no auditório do campus Bagé. O evento contou com um público de 92 pessoas, as quais 
participaram de atividades no turno da manhã, tarde e noite. 

Outra ação que vai ao encontro da reflexão de alternativas para os problemas sociais 
da região diz respeito a formação do grupo de estudos Somos Diversidades, o qual se 
constitui como um projeto de extensão que nasceu no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura e tem como objetivo principal construir espaços dialógicos e integradores envolvendo 
o ensino, a pesquisa e a extensão na formação de um grupo de estudos interinstitucional, 
interprofissional e transdisciplinar na efetiva integração horizontal dos conhecimentos 
científicos e da experiência sobre temas que envolvam a defesa e luta pelos direitos humanos 
e emancipação social. 

Importante ressaltar também a reedição, no ano de 2019, do Programa Institucional 
Momentos Unipampa: gênero e sexualidade, o qual teve como objetivo estimular os 10 campi 
da Universidade na realização de ações voltadas à temática de gênero, sexualidade e 
diversidade. No referido ano, três campi realizaram ações vinculadas ao projeto: Alegrete, 
São Gabriel e Santana do Livramento. 

Lista-se, a seguir, os princípios que regem a extensão universitária na Unipampa e que 
orientam o trabalho desenvolvido no âmbito da Pró-reitoria de Extensão e Cultura. São eles: 

a) fomentar a extensão e a cultura;
b) qualificar a extensão;
c) promover cultura e arte na universidade e na região;
d) responsabilidade social, em atenção a demandas nacionais e internacionais;
e) formação continuada de profissionais da Educação Básica;
f) avaliação contínua da extensão universitária. 

Com relação à avaliação contínua da extensão universitária, é importante mencionar 
os indicadores que compõem esse princípio, os quais foram pactuados no Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira 
(FORPROEX) e estão listados a seguir: 

1) Institucionalização da Extensão; 
2) Recursos no orçamento anual público voltado à extensão;
3)  Parcerias interinstitucionais;
4) Proporção de estudantes de graduação envolvidos em extensão
5) Participação de servidores na extensão



6) Ações de extensão dirigidas às escolas públicas, incluindo a formação 
continuada de docentes da educação básica.

10. Parcerias interinstitucionais

 As parcerias interinstitucionais constituem-se como convênios, contratos e acordos de 
cooperação com organizações do setor público, privado e movimentos sociais organizados 
que contemplam em seu objeto a previsão de atividade de extensão. Esse tipo de parceria 
propicia uma forma de somar esforços para o mútuo assessoramento no ensino, pesquisa e 
extensão.

Atualmente estão em vigência dois Acordos de Cooperação Técnica: um com a 
Universidade Católica de Pelotas - UCPEL e outro com a Prefeitura Municipal de Bagé e 
uma Cessão por Colaboração Técnica com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O Acordo nº 865/2017 feito com a UCPEL 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. 

Seu objetivo é a conjugação de esforços visando o desenvolvimento e o mútuo 
assessoramento na realização do Projeto Observatório para apoiar o Desenvolvimento 
Econômico Regional, desenvolvido por SEBRAE-RS. O Acordo foi feito pelo prazo de 03 
(três) anos e vigerá até outubro de 2020.

Já o Acordo de Cooperação nº 5/2017, firmado com a Prefeitura Municipal de Bagé, 
tem como objetivo 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. A vigência deste é de 05 (cinco) anos, até a 
data de 24 de outubro de 2022.

Há ainda a Cessão por Colaboração Técnica da servidora Nubia Siqueira Silva, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro para atuar no “Projeto Programas Momentos 
UNIPAMPA ElesPorElas: a educação empodera” na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - 
PROEXT da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA pelo período de 04 (quatro) 
anos, a contar de 20 de setembro de 2018 (Portarianº  8.411, de 28 de agosto de 2018).

  

  11. Desafios da Pró-reitoria

A Unipampa, especialmente pela sua localização e natureza multicampi, apresenta 

uma demanda diversificada de ações, temáticas e públicos para o trabalho da Extensão 



Universitária. Tal como acontece em outros setores da Instituição, a Política de Extensão tem 

forte influência pelo cenário externo à Universidade, considerando-se a contingência de 

recursos, a descontinuidade de Editais externos, é de suma importância a manutenção de uma 

forte política interna de fomento à extensão, como tem sido verificado na série histórica, 

aliada à busca de novas formas de captação. Para além disso, deve-se atentar para a 

necessidade de regular a inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da 

Universidade, a fim de atender às normativas exigidas nacionalmente.


