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 DEFINIÇÃO e FINALIDADE 

A Comissão de Extensão da Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG) 

trata-se de uma comissão de caráter consultivo, vinculada e designada pela 

Direção Geral da referida unidade acadêmica e cujas funções consistem em 

orientar, analisar e avaliar as propostas de extensão no âmbito da UAG. 

 MEMBROS 

 Prof. Marcos Pinheiro Franque (presidente); 

Prof. Alberto Einstein Pereira de Araújo; 

Prof. Almir Chalegre de Freitas; 

Prof. Luciano Souza; 

Prof. Luciano Cavalcante do Nascimento; 

Profa. Luiza Cristina Pereira de Araújo; 

Prof. Marcelo de OlivieraMilfont; 

Prof. Marcelo Mendonça; 

Prof. Murilo Chavedar de Souza Araújo; 

Profa. Taciana Rabelo Ramalho Ramos; 

Profa. Tania Alen Coutinho. 

  



1. AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CURSOS/ EVENTOS 

1.1 Aos 10 de outubro de 2017, no Auditório do Prédio III da UAG foi 

promovido pela Comissão de Extensão o “2° ENCONTRO DA COMISSÃO DE 

EXTENSÃO DA COM DOCENTES E TÉCNICOS UAG/UFRPE”, com a finalidade 

de: 

 Esclarecer pontos acerca dos Editais de extensão regularmente 

disponíveis na UFRPE, bem como da Resolução 148/ 2004 (a 

qual dispõe das normas das ações extensionistas na 

universidade) à comunidade docente e técnica; 

 Apresentar o panorama de extensão na UAG, por meio da 

exposição de dados de fluxo de projetos de extensão 

submetidos à análise pela Comissão de Extensão; 

 Orientações para elaboração e preenchimento de propostas e 

relatórios de ações extensionistas na plataforma digital 

“SigProj”; 

a) Status desta ação:  

( X ) Planejado e executado 

(   ) Planejado e não executado 

(   ) Não planejado e executado 

b) Os resultados da Autoavaliação Institucional (CPA-UFRPE) 

contribuíram para a execução da ação? (   ) Sim ( X ) Não. 

Justifique: A Comissão de Extensãonão se baseou nos resultados/ 

dados da Autoavaliação Institucional para proceder suas ações. 

c) Programa e/ou projeto ao qual está vinculado(quando for o caso): 

NÃO SE APLICA; 

 



  

d) Histórico da Ação (se for o caso): 

Data: 10 de outubro de 2017; 

Edição: trata-se da 2ª edição do evento (o primeiro curso foi 

realizado no ano de 2016); 

Fotos: Figuras 4 e 5 (item "4. FOTOGRAFIAS" do relatório).  

e) Destaca-se pela sua importância e por seu caráter inovador? 

Justifique: Não se trata de ação inovadora, contudo, esta ação é 

de PATENTE NECESSIDADE; haja vista, que é frequente o 

recebimento de propostas extensionistas fora das normas da 

Resolução 148/2004; 

f) Comparativo dos resultados com o ano anterior (quando for o 

caso): assim como na primeira edição do evento (realizado no 

ano de 2016) houve pequena participação por parte da 

comunidade docente e técnica de servidores da UAG (mesmo 

com divulgação prévia e realização próxima ao início do processo 

seletivo de bolsas de extensão – edital BEXT 2018); 

g) Informações complementares. 

 



 

1.2 Aos 09 de outubro de 2017, no Auditório do Hospital Veterinário 

Universitário da UAG foi promovida pela PRAE com assistência pela 

Comissão de Extensão da unidade acadêmica a “1a SEMANA DE EXTENSÃO 

DA UFRPE", prevista no item "8. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA" do Edital 

Bext 2017, com a finalidade de expor os projetos de extensão contemplados 

com bolsas no ano corrente à comunidade UFRPE. 

 Na ocasião membros da PRAE deslocaram-se de Recife à UAG para 

apreciar as exposições orais dos discentes bolsista. 

 PARTICIPANTES: 

 membros da PRAE: 

- Profa. Ana Virgínia Marinho (Pró-reitora de Extensão); 

- Prof. Roberto de Albuquerque Melo (Coordenador de 

educação continuada); 

- mais dois professores da sede; 

 membros da Comissão de Extensão da UAG: 

- Prof. Marcos Pinheiro Franque; 

 - Prof. Murilo Chavedar de Souza Araújo; 

 - Profa. Tania Alen Coutinho; 

 discentes bolsistas e coordenadores do projetos: 

 - estes são apresentados no Quadro 1. 

  

 



PROJETOS COORDENADOR BOLSISTA 

Frutos no processo de facilitação da aprendizagem 

significativa para o ensino de botânica. 

Profª. Josabete Salgueiro Bezerra Carvalho LUIS FERNANDO MARTINS DA SILVA  – 

fevereiro a dezembro 

Concretizar o sonho é possivel: ensino superior Profª Tania Alen coutinho JOSÉ TAFAEL SEVERO CAVALCANTE – 

fevereiro a dezembro 

Capacitação de recursos humanos das granjas 
avícolas integradas do agreste meridional 

pernambucano no correto manejo de 
composteiras. 

Prof. Almir Chalegre de Freitas JOSÉ WALTER CANUTO DE SOUZA – 
fevereiro a dezembro 

Produção de doces e conservas, na perspectiva de 
geração de renda na comunidade de quilombolas 

do Imbé, PE. 

Profª. Marilene da Silva Lima WALLYSON WAGNER VILELA SANTOS – 
fevereiro a dezembro 

A colaboração “a serviço” da formação: a 
construção de estratégias pedagógicas favoráveis à 

aprendizagem de libras do aluno surdo em 
escolarização no município de Garanhuns 

Profª. Viviane Nunes Sarmento ANGÉLICA TENÓRIO SANTOS – fevereiro a 
dezembro 

Educação sanitária para profilaxia de parasitos 
zoonóticos em povoados da zona rural de São 

João, PE. 

Profª. Gílcia Aparecida de Carvalho NAIARA MIRELLY MARINHO DA SILVA – 
fevereiro a dezembro 

Capacitação dos criadores das comunidades 
quilombolas, município de garanhuns-pe, para 
reconhecimento de plantas que causam morte 

súbita em ruminantes. 

Profª. Taciana Rabelo Ramalho Ramos FLAVIANA DA SILVA DANTAS – fevereiro a 
dezembro 

Assistência técnica ao produtor de subsistência de 
pequenos ruminantes do distrito de Miracica, 

Garanhuns, Pernambuco. 

Prof. Elton Roger Alves de Oliveira JOSÉ LIMA NAZARENO – fevereiro a 
dezembro 



Meu primeiro robô Prof. Thibério Pinho Costa Souza LUCAS FELIPE PROHMANN TSCHOEKE – 
fevereiro a dezembro 

Sistema de orientação estudantil Prof. Romero Luiz Mendonça Sales Filho ISABELLE CRISTINE PROHMANN 

TSCHOEKE – fevereiro a dezembro 

Implantação de práticas de higiene nos locais de 
comercialização do queijo coalho das feiras livres 
da cidade de Garanhuns-PE 

Prof. Pedro Gregorio Vieira Aquino JOANA PAULA DA SILVA – fevereiro a 
dezembro 

Fomentando a feira agroecológica e da agricultura 

familiar 

Profª. Horasa Maria Lima da Silva Andrade LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS – 

fevereiro a dezembro 

Capacitação de agricultores familiares do Agreste 
Meridional de Pernambuco em Práticas 

Agroecológicas 

Prof. Luciano Pires de Andrade ANA PAULA RODRIGUES NUNES – fevereiro 
a dezembro 

Produção de mudas de espécies nativas de 

importância econômica e ecológica no município 
de Garanhuns 

Profª. Edilma Pereira Gonçalves JAMILLE DE FREITAS BATISTA – fevereiro a 

dezembro 

A radionovela como instrumento de sensibilização 

da população para conservação do bioma mata 
atlântica 

Profª. Lucilene Simões Mattos EDIMERY RODRIGUES DA SILVA – 

fevereiro a dezembro 

Produção de material didático no ensino e 
aprendizagem de matemática e ciências: uma 

experiência interdisciplinar 

Prof. Luciano Cavalcanti do Nascimento STERFANE ARAUJO FERREIRA – fevereiro a 
dezembro 

Sistemas solares visando melhorias na comunidade 
quilombola do Imbé - PE 

Prof. Ricardo Brauer Vigoderis WALTER FILHO DE ALMEIDA LEAL – 
fevereiro a dezembro 

Difusão de tecnologias aplicadas na bovinocultura 
de leite para os indígenas da Aldeia Fulni-ô 

Prof. Matheus Dhein Dill JOSÉ BARBOZA DE FREITAS – março a 
dezembro 



Orientação sobre o manejo reprodutivo de eqüinos 
a criadores e tratadores na mesorregião do 

Agreste Pernambucano 

Prof. Gustavo Ferrer Carneiro EWERTON RENNER GOMES DE OLIVEIRA – 
março a dezembro 

Quadro 1. Relação dos 18 discentes bolsistas que expuseram oralmente as ações extensionistas executadas em 2017.



  

a)   Status desta ação:  

( X ) Planejado e executado 

(   ) Planejado e não executado 

(   ) Não planejado e executado 

b) Os resultados da Autoavaliação Institucional (CPA-UFRPE) 

contribuíram para a execução da ação? (   ) Sim ( X ) Não. 

Justifique: A Comissão de Extensão não se baseou nos resultados/ 

dados da Autoavaliação Institucional para proceder suas ações. 

c)  Programa e/ou projeto ao qual está vinculado (quando for o    

caso): Edital Bext 2017; 

d)   Histórico da Ação (se for o caso): 

Data: 09 de outubro de 2017; 

Edição: trata-se da 1ª edição do evento (primeira Semana de 

Extensão da UFRPE); 

Fotos: Figuras 6, 7 e 8 (item "4. FOTOGRAFIAS" do relatório). 

e) Destaca-se pela sua importância e por seu caráter inovador? 

Justifique: A PRAE inovou ao realizar esta ação, haja vista que até 

o presente não era executado. Esta ação é importante tanto para 

acompanhar como os projetos contemplados com bolsa estão 

sendo executados como para prestigiar os discentes executores e 

as ações extensionistas que estão sendo executadas na UFRPE. 

f) Comparativo dos resultados com o ano anterior (quando for o 

caso): NÃO SE APLICA (ação executada pela primeira vez pela 

PRAE dentro da UFRPE); 

g)  Informações complementares. 

 



 

2.  ANÁLISES de PROPOSTAS de EXTENSÃO 

2.1  Edital Sonus 2017 

 A fim de assegurar a interação entre universidade e sociedade, a Pró-

Reitoria de Extensão (PRAE) da UFRPE disponibilizou à comunidade 

universitária o Edital para seleçãode fluxo contínuo de atividades de 

extensão da UFRPE (Sonus - edição 2017), com vigência de 02 de fevereiro 

a 31 de dezembro de 2017, para execução de atividades extensionistas no 

âmbito desta universidade. Assim, conforme a Resolução 148/2004, a 

Comissão de Extensão da UAG é responsável pela orientação, análise e 

emissão de parecer acerca das ações de extensão propostas pela 

comunidade da respectiva unidade acadêmica.  

a)  Status desta ação:  

( X ) Planejado e executado 

(   ) Planejado e não executado 

(   ) Não planejado e executado 

b) Os resultados da Autoavaliação Institucional (CPA-UFRPE) 

contribuíram para a execução da ação? (   ) Sim ( X ) Não. 

Justifique: A Comissão de Extensão não se baseou nos resultados/ 

dados da Autoavaliação Institucional para proceder suas ações. 

c)  Programa e/ou projeto ao qual está vinculado(quando for o caso): 

os projetos (as propostas de extensão) estão vinculadas ao Edital 

Sonus 2017; 

  A seguir (Quadro 2 e 3) são descriminados as propostas 

extensionistas (projetos e cursos) analisadas pela Comissão de 

Extensão da UAG/UFRPE: 

 



TÍTULO TIPO ÁREA COORDENADOR 
MÊS 

SUBMISSÃO 
SUBTOTAL 

Avaliação das competências técnicas - 
humanistas dos médicos veterinários da 

cidade de Garanhuns-PE: estratégias e 
importância da educação continuada. 

Projeto Saúde 
Profa. Arminda de Fátima 

Alves da Silva 

Março 7 

Acompanhamento da gestão de propriedades 

leiteiras no agreste pernambucano (cópia 
22.02.2017). 

Projeto 
Tecnologia e 

produção 

Profa. Daniela Moreira de 

Carvalho 

Informática e multimídia na educação básica: 
intensificando a presença de softwares livres 

com foco educacional no município de 
Garanhuns-PE. 

Projeto Educação  
Prof. Anderson Fernandes 

de Alencar 

Acidentes causados por animais peçonhentos 
e não peçonhentos no município de 

Garanhuns-PE. 

Projeto Saúde 
Profa. Arminda de Fátima 
Alves da Silva 

Os quadrinhos em sala de aula e a 
retextualização 

Projeto Educação  
Prof. Dennys Dikson 
Marcelino da Silva 

Horta recreativa no desafio jovem trindade 
como ferramenta de interação social dos 

internos. 

Projeto Meio Ambiente 
Profa. Gilmara Mabel 
Santos 

Orientação dos produtores de leite do 

município de Iati-PE sobre higiene durante a 
ordenha manual. 

Projeto 
Tecnologia e 

produção 
Prof. Rafael Antônio 
Nascimento Ramos 

Fundamentos da matemática elementar. Projeto Educação  
Prof. Gersonilo Oliveira da 
Silva 

Maio 6 

Curso de introdução ao cálculo diferencial e 

integral (II) 
Curso Educação  

Prof. Gersonilo Oliveira da 

Silva 

Curso de línguas: português instrumental e 
inglês instrumental. 

Curso Comunicação  
Profa. Juliane da Silva 
Barros 

Veterinária no Parque Evento Saúde Profa. Tania Alen 



Coutinho 

Conselhos municipais de Garanhuns-PE: ima 
intervenção técnica, pedagógica e 
documental. 

Projeto Educação 
Prof. Anderson Fernandes 
de Alencar 

Escola no Campus: refletindo sobre a escolha 

da profissão. 
Projeto Educação  

Profa. Luiza Cristina P. de 

Araújo 

VII Encontro de Medicina Veterinária do 
Agreste Pernambucano - VII EMVAPE 

Evento Educação 
Prof. Almir Chalegre de 
Freitas 

Junho 4 

Imersão tecnológica em desenvolvimento de 
aplicativos digitais. 

Projeto Cultura 
Prof. Sérgio Franscisco 
Tavares de Oliveira 

Mendonça 

Identificação das necessidades de 
infraestrutura da tecnologia de 
hiperconvergência 

Projeto 
Tecnologia e 

produção 
Prof. Assuero Fonseca 
Ximenes 

Ativação do laboratório de ciências 

biológicas, físicas e químicas da Escola 
Estadual "João Rodrigues Cardoso" - Águas 
Belas-PE. 

Projeto Educação 
Profa. Tania Alen 
Coutinho 

Homenagem a rafael Columbi e Marcos 

Freitas 
Evento Cultura Profa. Márcia Felix 

Julho 3 Upgrade IT Projeto Educação 
Prof. Alixandre Thiago 

Ferreira Santana 

BCC saiba mais Projeto Comunicação 
Prof. Alixandre Thiago 
Ferreira Santana 

Promovendo inclusão digital pelas escolas de 
ensino médio da Águas Belas-PE 

Projeto Educação 
Prof. Anderson Fernandes 
de Alencar 

Outubro 4 
Encontro de Educação Física de Garanhuns Evento Educação 

Profa. Catarina da Silva 

Souza 

Semana Acadêmica de Empreendedorismo de 
Especialidades Veterinárias 

Evento Educação Prof. Matheus Dhein Dill 

II Encontro de Integração no PET-SAÚDE/ Evento Educação Prof. Rafael Antônio do 



GRADUASUS da UFRPE Nascimento Ramos 

III Colóquio de Educação matemática: tema - 
Ciclo Hermenêutico-dialético e sequência 
didática interativa : uma abordagem no 

ensino e na pesquisa em matemática e 
ciências 

Evento Educação 
Prof. Luciano Cavalcanti 

do Nascimento 
Novembro 1 

TOTAL 25 

Quadro 2. Propostas extensionistas subsubmetidas à Comissão de Extensão da UAG/UFRPE - Edital Sonus 2017.  
 

 

 No Quadro 3 é apresentado o resumo das características das propostas extensionistas submetidas, via Edital Sonus 2017 de fluxo 

contínuo de atividades de extensão, à Comissão de Extensão da UAG/UFRPE no ano de 2017. 

   

Tipos Coordenadores Área 
Momento 
submissão 

02   cursos 18   professores* 13   Educação 07   Março 
07   eventos 00   técnicos 03   Tecnologia e produção 06   Maio 

16   projetos  03   Saúde 04   Junho 
  01   Meio Ambiente 03   Julho  

  02   Cultura 04   Outubro 
  02   Comunicação 01   Novembro 

* Seis professores submeteram mais de uma proposta de extensão ao longo do ano à Comissão 
de Extensão. 

Quadro 3. Resumo das características das propostas extensionistas submetidas 
à Comissão de Extensão - Edital Sonus 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Freqüência absolua de propostas submetidas à Comissão de 

Extensão UAG/UFRPE nos anos 2015, 2016 e 2017 - EDITAL SONUS.  
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d) Histórico da Ação (se for o caso): 

 Data: ao longo de todo ano de 2017; 

Fotos: Figuras 9 a 15 (no item "4. FOTOGRAFIAS" do 

relatório). 

e) Destaca-se pela sua importância e por seu caráter inovador? 

Justifique: NÃO SE APLICA (esta ação é executada regularmente, 

todos os anos). 

f) Comparativo dos resultados com o ano anterior (quando for o 

caso): os resultados comparativos com anos anteriores são 

apresentados a seguir na Figura 1. 

g) Informações complementares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Edital Bext 2018 

 A fim de assegurar a interação entre universidade e sociedade, a Pró-

Reitoria de Extensão (PRAE) da UFRPE convocou à comunidade universitária 

à participar do Programa Institucional de Bolsas de Extensão - BEXT 2018 a 

partir do Edital 06/ 2017 (Bext - edição 2018), com vigência de 02 de 

janeiro a 30 de dezembro de 2018, para execução de atividades 

extensionistas no âmbito desta universidade. Assim, conforme a Resolução 

148/2004 e Edital 06/ 2017 - Bext 2018, a Comissão de Extensão da UAG é 

responsável pela orientação, análise e emissão de parecer acerca das ações 

de extensão propostas pela comunidade da respectiva unidade acadêmica.  

 a)  Status desta ação:  

( X ) Planejado e executado 

(   ) Planejado e não executado 

(   ) Não planejado e executado 

b) Os resultados da Autoavaliação Institucional (CPA-UFRPE) 

contribuíram para a execução da ação? (   ) Sim ( X ) Não. 

Justifique: A Comissão de Extensão não se baseou nos 

resultados/ dados da Autoavaliação Institucional para proceder 

suas ações. 

c)  Programa e/ou projeto ao qual está vinculado(quando for o caso): 

os projetos (as propostas de extensão) estão vinculadas ao Edital 

Bext 2018; 

  A seguir (Quadro 4 e 5) são descriminados as propostas 

extensionistas (projetos e cursos) analisadas pela Comissão de 

Extensão da UAG/UFRPE: 

 



TÍTULO ÁREA COORDENADOR 
Conscientização e capacitação dos produtores 
de leite no município de Palmeira/ PE sobre 
medidas de prevenção e controle da mastite 

bovina. 

Tecnologia e produção Prof. Airon Aparecido Silva de Melo 

Assistência técnica sobre fertilidade e manejo 
dos solos como meio para a educação. 

Tecnologia e produção Prof. Alexandre Tavares da Rocha 

Informática nas escolas municipais de 
Garanhuns-PE: propiciando formação, acesso 

e inclusão digital. 

Educação Prof. Anderson Fernandes de Alencar 

Capacitação de agricultores familiares para 
captação, armazenamento e conservação de 
águas. 

Meio Ambiente Prof. Anderson Santos da Silva 

Aplicativo Colect Tecnologia e produção Prof. Alixandre Thiago Ferreira Santana 

Gestão de propriedade leiteira: da tirada de 

leite ao empreendedor rural. 
Tecnologia e produção Profa. Daniela Moreira de Carvalho 

Amigo especial. Saúde Profa. Denise Fontana Figueiredo Lima 

Quadrinhos e retextualização em sala de aula Educação Prof. Dennys Dickson Marcelino da Silva 

Conscientização, produção e plantio de mudas 

de árvores nativas de importância econômica 
e ecológica para restauração de áreas. 

Meio Ambiente Profa. Edilma Pereira Gonçalves 

Assistência técnica ao produtor de 
subsistência de suínos em Paranatama-PE. 

Tecnologia e produção Prof. Elton Roger Alves de Oliveira 

Construção de dispositivo de baixo custo para 

mapeamento de curvas de nível em chácaras 
e sítios em Garanhuns e região. 

Tecnologia e produção Prof. Fernando Ferreira da Silva Dias 

Treinamento de boas práticas de manipulação 
de alimentos para comércio ambulante de 

Garanhuns-PE. 

Tecnologia e produção Profa. Gerla Castelo Branco Chinelate 

Atividades educativas para conscientização 
sobre parasitos zoonóticos em povoados da 

Saúde Profa. Gílcia Aparecida de Carvalho 



zona rural de São João-PE. 

Estudo sobre a contaminação por parasitos 
gastrointestinais de mamíferos em hortaliças 
herbáceas no município de Garanhuns-PE. 

Tecnologia e produção Profa. Gilmara Mabel Santos 

Difusão de tecnologias para melhoria do 

suporte forrageiro de pequenas propriedades 
do agreste pernambucano. 

Tecnologia e produção Prof. Glesser Porto Barreto 

Bem estar animal: medidas socioeducativas 
para valorização dessa prática em 

competições através da conscientização de 
criadores e tratadores da mesorregião do 

agreste pernambucano. 

Educação Prof. Gustavo Ferrer Carneiro 

Agrofeira: feira territorial da agroecologia e 

agricultura familiar. 
Tecnologia e produção Profa. Horasa Maria Lima da Silva Andrade 

Viabilidade de produção de amendoim para 
forragem para consumo animal e de grãos 
para consumo humano. 

Tecnologia e produção Prof. Jeandson Silva Viana 

Produção de mudas e espécies forrageiras 

para difusão aos pequenos produtores do 
município de Garanhuns. 

Tecnologia e produção Profa. Josabete Salgueiro Bezerra de Carvalho 

Agricultura consciente: do produtor ao 
consumidor. 

Educação Profa. Kedma Maria Silva Pinto 

Abordagens teórico-metodológicas de 

pesquisa em educação para professores de 
anos iniciais do ensino fundamental 

Educação Prof. Luciano Cavalcanti do Nascimento 

Alimentos orgânicos: divulgando essa ideia 
nas escolas e feiras de Garanhuns. 

Educação Profa. Luciana Maia Moser 

TV Agrofamiliar - a extensão rural nos meios 

de comunicação digital. 
Meio Ambiente Prof. Luciano Pires de Andrade 

Incentivando a atividade apícola para 

obtenção de renda extra em propriedades 
Tecnologia e produção Prof. Marcelo de Oliveira Milfont 



rurais familiares. 

Contaminação microbiológica em fatiadores 
de frios: avaliação dos procedimentos de 
fracionamento e implementação de boas 

práticas de manipulação em. 

Saúde Prof. Marcelo Mendonça 

Importância das necropsias para a 
investigação das principais doenças de 
caprinos e ovinos de pequenos produtores de 

Garanhuns-PE. 

Tecnologia e produção 
Profa. Márcia Bersane Araújo de Medeiros 
Torres 

Recontando estórias regionais para crianças e 
jovens de Garanhuns e região. 

Cultura Profa. Marcia Felix da Silva Cortez 

A cidade e o cidadão - estímulo à participação 
social no processo de construção da cidade. 

Educação Profa. Maria do Carmo de Albuquerque Braga 

Quilombarte: quilombolas gerando renda 

através do artesanato. 
Tecnologia e produção Profa. Marilene da Silva Lima 

Educação ambiental na Escola Municipal 
Francino Albino-Quilombo Estrela - 
Garanhuns-PE. 

Meio Ambiente Prof. Paulo Roberto Jaques Dill 

Promoção de uso racional de plantas 

medicinais no município de Garanhuns. 
Saúde Prof. Pedro Gregório Vieira Aquino 

Insetos de interesse médico veterinário: 

benefícios e malefícios para a população de 
Garanhuns. 

Saúde Profa. Rachel Maria Lyra Neves 

Aplicativo de orientação vocacional para 

estudantes do ensino médio.  
Educação Prof. Romero Luiz Mendonça Sales 

Ambiente para o futuro Meio Ambiente Profa. Samara Sibelle Vieira Alves 

Educação para promoção da saúde: do 

controle populacional ao bem estar. 
Saúde Profa. Silvia Elaine Rodolfo de Sá Lorena 

Capacitação dos produtores de associações 
rurais do município de São João-PE para o 
reconhecimento e prevenção de plantas 

Tecnologia e produção Profa. Taciana Rabelo Ramalho Ramos 



neurotóxicas de interesse pecuário. 

Concretizar o sonho é possível - edição 2018. Educação Profa. Tania Alen Coutinho 

Educação e conscientização de crianças sobre 
o risco à saúde pública. 

Saúde Prof. Wallace Rodrigues Telino Júnior 

TOTAL: 38 PROPOSTAS SUBMETIDAS 

Quadro 4. Propostas extensionista submetidas à Comissão de Extensão da UAG/UFRPE para participação do processo seletivo de 
bolsas do Bext 2018. 

 

No Quadro 5 é apresentado o resumo das características das 38 propostas extensionistas submetidas à Comissão de Extensão da 

UAG/UFRPE para participação do processo seletivo do Programa de Institucional de Bolsas de Extensão - Bext 2018. 

   

Coordenadores Área 

38   professores 09   Educação 

00   técnicos 16   Tecnologia e produção 
 07   Saúde 
 05   Meio Ambiente 

 01   Cultura 

Quadro 5. Resumos das características das propostas 
extensionistas submetidas à Comissão de Extensão para o 

processo seletivo do Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão - Bext 2018. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Freqüências absolutas de propostas submetidas à Comissão de 

Extensão UAG/UFRPE nos anos 2016 e 2017 para o Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão - Bext. 
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d)  Histórico da Ação (se for o caso): 

 Data: 23 de outubro a 06 de novembro de 2017; 

e) Destaca-se pela sua importância e por seu caráter inovador? 

Justifique: NÃO SE APLICA (esta ação é executada regularmente, 

todos os anos). 

f) Comparativo dos resultados com o ano anterior (quando for o 

caso): os resultados comparativos com anos anteriores são 

apresentados a seguir nas Figuras 2 e 3. 

g) Informações complementares. 

 



 

Figura 3. Freqüências absolutas de projetos de extensão contemplados com 

bolsa nos anos de 2013 a 2017 - EDITAIS BEXT. 

* Resultados do processo seletivo do Programa Institucional de Bolsas de Extensão - BEXT 

2018 não haviam sido liberados até a data de confecção do presente relatório. 
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3. ANÁLISES de RELATÓRIOS FINAIS de EXTENSÃO 

3.1    Edital Sonus (2016-2017) 

 A fim de assegurar a interação entre universidade e sociedade, a Pró-

Reitoria de Extensão (PRAE) da UFRPE disponibiliza anualmente à 

comunidade universitária o Edital Sonus de fluxo contínuo de atividades de 

extensão da UFRPE para execução de atividades extensionistas no âmbito 

desta universidade. Assim, conforme a Resolução 148/2004, a Comissão de 

Extensão da UAG é responsável pela orientação, análise e emissão de 

parecer acerca dos relatórios finais das ações de extensão propostas pela 

comunidade da respectiva unidade acadêmica.  

a) Status desta ação:  

( X ) Planejado e executado 

(   ) Planejado e não executado 

(   ) Não planejado e executado 

b) Os resultados da Autoavaliação Institucional (CPA-UFRPE) 

contribuíram para a execução da ação? (   ) Sim ( X ) Não. 

Justifique: A Comissão de Extensão não se baseou nos resultados/ 

dados da Autoavaliação Institucional para proceder suas ações. 

c)  Programa e/ou projeto ao qual está vinculado(quando for o caso): 

os projetos (as propostas de extensão) estão vinculadas aos 

Editais Sonus (2017 e 2016); 

  A seguir (Quadro 6 e 7) são descriminados as ações 

extensionistas que tiveram relatórios finais analisados pela 

Comissão de Extensão da UAG/UFRPE: 

 



TÍTULO TIPO ÁREA COORDENADOR 
ANO 

EDITAL 

SONUS 

MÊS 
SUBMISSÃO 

SUBTOTAL 

Tecnologia da informação, comunicação 
e educação:potencializando os processos 
de ensino e aprendizagem. 

Projeto Educação 
Prof. Anderson Fernandes 
de Alencar 

2016 

Março 6 

Estudo da viabilidade de um ERP para os 

processo empresariais. 
Projeto Educação 

Prof. Assuero Fonseca 

Ximenes 
2016 

Mãos limpas, merenda saudável. Projeto Saúde 
Profa. Maria Betânia de 

Queiroz Rolim 
2016 

Quadrinhos em sala de aula. Projeto Educação 
Prof. Dennys Dikson 
Marcelino da Silva 

2016 

Os quadrinhos em processo de 
retextualização. 

Projeto Educação 
Prof. Dennys Dikson 
Marcelino da Silva 

2016 

Curso de atualização para professores de 

matemática 
Curso Educação 

Prof. Murilo Chavedar de 

Souza Araújo 
2016 

Seminário de socialização das 
experiências dos estágios no curso de de 
pedagogia da UAG/UFRPE. 

Evento Educação 
Profa. Katia Costa Lima 
Correa de Araújo 

2016 Maio 1 

Análise e parecer para realizar atividade 

de extensão. 
Projeto 

Tecnologia e 

produção 
Prof. Matheus Dhein Dill 2016 Junho 1 

I Simpósio de Medicina Veterinária de 

Pernambuco 
Evento Educação Prof. Matheus Dhein Dill 2016 Julho 1 

Veterinária no Parque Evento Saúde Profa. Tania Alen Coutinho 2017 Setembro 1 

TOTAL 10 

Quadro 6. Relatórios finais de ações extncionistas submetidos à Comissão de Extensão da UAG/UFRPE - Editais Sonus (2016 e 

2017). 

 



 No Quadro 7 é apresentado o resumo das características dos relatórios finais submetidos à Comissão de Extensão da UAG/UFRPE 

- Editais Sonus (2016-2017). 

 

 

Tipos Coordenadores Área 
Momento 

submissão 

Ano 

Edital 
Sonus 

01   cursos 08   professores* 07   Educação 06   Março 09   Sonus 2016 
03   eventos 00   técnicos 01   Tecnologia e produção 01   Maio 01   Sonus 2017 

06   projetos  02   Saúde 01   Junho  
   01   Julho   

   01   Setembro   

* Dois professores submeteram mais de um relatório final de ação extensionista ao longo do ano à Comissão de 
Extensão. 

Quadro 7. Resumo das características dos relatórios finais de ações extensionistas submetidos à 

Comissão de Extensão - Edital Sonus 2017. 

 

 

 



  

d)  Histórico da Ação (se for o caso): 

 Data: ao longo de todo ano de 2017; 

e) Destaca-se pela sua importância e por seu caráter inovador? 

Justifique: NÃO SE APLICA (esta ação é executada regularmente, 

todos os anos). 

f) Comparativo dos resultados com o ano anterior (quando for o 

caso): os dados da análise de relatórios finais de ações 

extensionistas serão apresentados no relatório de atividades do 

próximo ano (2018), em função de dificuldades em acessar os 

dados referentes ao ano de 2016 (relatórios finais - Sonus 2015). 

g) Informações complementares. 

 



 

3.2    Edital Bext 2016 

 A fim de assegurar a interação entre universidade e sociedade, a Pró-

Reitoria de Extensão (PRAE) da UFRPE convoca anualmente à comunidade 

universitária à participar do Programa Institucional de Bolsas de Extensão - 

BEXT para execução de atividades extensionistas no âmbito desta 

universidade. Assim, conforme a Resolução 148/2004, a Comissão de 

Extensão da UAG é responsável pela orientação, análise e emissão de 

parecer acerca dos relatórios finais das ações de extensão propostas pela 

comunidade da respectiva unidade acadêmica.  

a) Status desta ação:  

( X ) Planejado e executado 

(   ) Planejado e não executado 

(   ) Não planejado e executado 

b) Os resultados da Autoavaliação Institucional (CPA-UFRPE) 

contribuíram para a execução da ação? (   ) Sim ( X ) Não. 

Justifique: A Comissão de Extensão não se baseou nos resultados/ 

dados da Autoavaliação Institucional para proceder suas ações. 

c)  Programa e/ou projeto ao qual está vinculado(quando for o caso): 

os projetos (as propostas de extensão) estão vinculadas ao Edital 

Bext 2016; 

  A seguir (Quadro 8 e 9) são descriminados as ações 

extensionistas que tiveram relatórios finais analisados pela 

Comissão de Extensão da UAG/UFRPE: 

 



TÍTULO ÁREA COORDENADOR 
MÊS 

SUBMISSÃO 
SUBTOTAL 

Educação em saúde para a 
conscientização sobre toxoplasmose em 

escolas e em núcleos de assistência à 
saúde de Garanhuns. 

Saúde 
Profa. Gílcia Aparecida de 

Carvalho Silva 
Janeiro 1 

Orientação e incentivo à adoção e posse 

responsável de cães machos em 
Garanhuns-PE. 

Saúde 
Profa. Rita de Cássia Soares 

Cardoso 

Fevereiro 9 

Educação, memória e cidadania. Educação 
Profa. Taynah de brito 
Barra Nova 

Conhecendo os animais: primeiros 
passos para a conservação da fauna 

silvestre. 

Meio 

Ambiente 

Prof. Wallace Rodrigues 

Telino Júnior 

Desenvolvimento de Software para 
gestão de pecuárias leiteiras de 

pequenos produtores do agreste 
pernambucano. 

Tecnologia e 

Produção 

Prof. Tiago Buarque 

Assunção de Carvalho 

Controle populacional de cães e gatos 
em Garanhuns-PE. 

Saúde 
Prof. Bruno Benetti Junta 
Torres 

Busca pelo conhecimento: visita ao 
museu de ciência animal. 

Educação Profa. Daniela Oliveira 

É mesmo possível ver uma célula? 

Práticas na escola. 
Educação 

Profa. Daiane Felberg 

Antunes Galvão 

Programa de diagnóstico e orientação 
sobre o consumo de ovos na cidade de 
Garanhuns-PE. 

Saúde 
Prof. Marcos Pinheiro 
Franque 

Programa de orientação sobre a 

segurança alimentar com ênfase no 
consumo do leite e derivados nas 
escolas de ensino fundamental do 

Saúde 
Prof. Marcos Pinheiro 
Franque 



município de Garanhuns-PE. 

Orientação sobre o manejo reprodutivo 
de eqüinos a criadores e tratadores na 
microrregião de Garanhuns. 

Saúde 
Prof. Gustavo Ferrer 
Carneiro 

Março 5 

Hortas agroecológicas em escolas no 

município de Jupi. 

Meio 

Ambiente 
Prof. Mácio Farias de Moura 

Hortas orgânicas em escolas públicas de 
Garanhuns. 

Meio 
Ambiente 

Prof. Mácio Farias de Moura 

Orientação sobre a utilização da Manihot 
sp. na alimentação de ruminantes na 

comunidade quilombola Castainho-PE. 

Saúde 
Profa. Taciana Rabelo 
Ramalho Ramos 

Viagem no museu Educação 
Profa. Maria Betânia de 
Queiroz Rolim  

A reprodução vegetal como proposta 
para incentivar o estudo da botânica no 

ensino fundamental. 

Educação 
Profa. Josabete Salgueiro 
Bezerra de Carvalho 

Abril 3 
Educação Ambiental: técnica na escola 

Cônego João Rodrigues de Melo no 
município de Capoeiras-PE. 

Meio 
Ambiente 

Prof. Paulo Robertp Jaques 
Dill 

Ensino de programação básica para 
alunos de nível médio. 

Tecnologia e 
Produção 

Prof. Jean Carlos Teixeira 
de Araújo  

A pesquisa como princípio educativo no 

processo de ensino aprendizagem: uma 
abordagem interdisciplinar utilizando a 

pesquisa de opinião. 

Educação 
Profa. Glória Maria  Duarte 
Cavalcanti 

Maio 2 

Configuração dos territórios dos 

quilombolas de Garanhuns e Caetés. 
Comunicação 

Téc. Adm. Ilca Suzana 

Lopes Vilela 

Desenvolvimento de aplicativo mobile 
como ferramenta de difusão tecnológica 
no meio rural.  

Tecnologia e 
Produção 

Prof. Matheus Dhein Dill Junho 1 

Implantação de unidade composteira em Tecnologia e Profa. Tania Alen Coutinho Agosto 1 



propriedades avícolas, sob sistema de 
produção integrada, localizadas no 

município de São Bento do Una-PE.  

Produção 

Sistema integrado como forma de 

redução da evasão escolar no ensino 
superior. 

Educação 
Prof. Thibério Pinho Costa 
Souza 

Setembro 1 

TOTAL 23 

Quadro 8. Relatórios finais de ações extencionistas submetidos à Comissão de Extensão da UAG/UFRPE - 

Edital Bext 2016. 

 

No Quadro 9 é apresentado o resumo das características dos relatórios finais submetidos à Comissão de Extensão da UAG/UFRPE - Edital 

Bext 2016. 

Coordenadores Área 
Momento 

submissão 

22   professores 07   Educação 01   Janeiro 
01   técnico 04   Tecnologia e Produção 09   Fevereiro 
 07   Saúde 

04   Meio Ambiente 

05   Março 

03   Abril 
 01   Comunicação 02   Maio   

  01   Junho 
  01   Agosto 

  01   Setembro  

Quadro 9. Resumo das características dos relatórios finais de ações 
extensionistas submetidos à Comissão de Extensão - Edital Sonus 2017. 



  

d)  Histórico da Ação (se for o caso): 

 Data: ao longo de todo ano de 2017; 

e) Destaca-se pela sua importância e por seu caráter inovador? 

Justifique: NÃO SE APLICA (esta ação é executada regularmente, 

todos os anos). 

f) Comparativo dos resultados com o ano anterior (quando for o 

caso): os dados da análise de relatórios finais de ações 

extensionistas serão apresentados no relatório de atividades do 

próximo ano (2018), em função de dificuldades em acessar os 

dados referentes ao ano de 2016 (relatórios finais - Bext 2015). 

g) Informações complementares. 



3. OUTROS (caso haja outras informações que a unidade considerar relevante) 

 

4. FOTOGRAFIAS  (com legenda e sem moldura) 

 

 

 

Figura 4. 2˚ Encontro da Comissão de Extensão com 

Docentes e Técnicos da UAG/UFRPE. 

Figura 5. 2˚ Encontro da Comissão de Extensão com 

Docentes e Técnicos da UAG/UFRPE. 



 

 

 

Figura 6. 1a Semana de Extensão da UFRPE - 

apresentação oral de bolsistas Bext 2017. 

Figura 7. 1a Semana de Extensão da UFRPE - 

apresentação oral de bolsistas Bext 2017. 

Figura 8. 1a Semana de Extensão da UFRPE - 

apresentação oral de bolsistas Bext 2017. 



 

 

 

  

Figura 9. "Veterinária no Parque" - Sonus 2017. 

Figura 10. "Veterinária no Parque" - Sonus 2017. 

Figura 11. "Veterinária no Parque" - Sonus 2017. 



  Figura 12. "Produção de material didático no ensino e 

aprendizagem de Matemática e Ciências: uma 

experiência interdisciplinar" - Bext 2017. 

Figura 13 "Produção de material didático no ensino e 

aprendizagem de Matemática e Ciências: uma 

experiência interdisciplinar" - Bext 2017. 

Figura 14. "Produção de material didático no ensino e 

aprendizagem de Matemática e Ciências: uma 

experiência interdisciplinar" - Bext 2017. 



 

 

 

Figura 15. " Ativação do laboratório de ciências biológicas, 

físicas e químicas da Escola Estadual "João Rodrigues 

Cardoso" - Sonus 2017. 

Figura 16. "Escola no Campus: refletindo sobre a escolha 

da profissão" - Sonus 2017. 

Figura 17. "Escola no Campus: refletindo sobre a escolha 

da profissão" - Sonus 2017. 



 

 

 

 

Figura 18. "Concretizar o sonho é possível: ensino 

superior" - Bext 2017. 

Figura 19. "Capacitação de recursos humanos das 

granjas avícolas integradas do agreste meridional 
pernambucano no correto manejo de composteiras" - 

Bext 2017. 

Figura 20. "Assistência técnica ao produtor de subsistência 

de pequenos ruminantes do distrito de Miracica, Garanhuns-

PE" - Bext 2017. 


