DOCUMENTO SUBSIDIÁRIO
FORMAS DO FAZER EXTENSÃO

Orientações:
1) Este documento tem por objetivo exemplificar alguma das várias formas do fazer extensão e
não deve ser considerado como restritivo.
2) As linhas descritas devem estar em consonância com as resoluções que regulamentam as
definições de extensão e estão disponíveis em: Extensão Universitária: organização e
sistematização - Capítulo 4 / Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras; organização: Edison José Corrêa. Coordenação Nacional do FORPROEX. - Belo
Horizonte: Coopmed, 2007. Disponivel em:
ÁREAS TEMÁTICAS PARA CLASSIFICAÇÃO
DAS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
1. Comunicação
2. Cultura
3. Direitos Humanos e Justiça
4. Educação

5. Meio Ambiente
6. Saúde
7. Tecnologia e Produção
8. Trabalho

Linhas de Extensão: classificação das ações de Extensão Universitária, agrupadas por assunto
N. da linha
Denominação da
linha
1
13
21
17
31
32
49
2
3
4
5
33
34
35
37
19

Denominação da Linha
Alfabetização, leitura e escrita
Educação profissional
Formação de professores
Espaços de ciência
Línguas estrangeiras
Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem
Tecnologia da informação
Artes cênicas
Artes integradas
Artes plásticas
Artes visuais
Mídias-artes
Mídias
Música
Patrimônio cultural, histórico e natural
Estilismo

N. da linha
Denominação da
linha
6
29
8
11
9
10
7
28
39
40
41
42
12
26
38
53
48
27
30
51

Denominação da Linha
Comunicação estratégica
Jornalismo
Desenvolvimento regional
Desenvolvimento urbano
Desenvolvimento rural e questão agrária
Desenvolvimento tecnológico
Desenvolvimento de produtos
Inovação tecnológica
Propriedade intelectual e patente
Questões ambientais
Recursos hídricos
Resíduos sólidos
Direitos individuais e coletivos
Grupos sociais vulneráveis
Pessoas com deficiências, incapacidades necessidades especiais
Uso de drogas e dependência química
Segurança pública e defesa social
Infância e adolescência
Jovens e adultos
Terceira idade

TABELA PARA CLASSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO
Linhas de Extensão, em ordem alfabética, para classificação das ações de Extensão
Universitária, e forma de operacionalização mais frequente.

Linha Programática
Alfabetização, leitura e
escrita

Atenção Integral à mulher,
a criança, a terceira idade,
ao adolescente e ao jovem

Capacitação de gestores de
políticas públicas

Definição
Alfabetização e letramento de crianças, jovens e
adultos; Formação do leitor e do produtor de textos;
incentivo à leitura; literatura; desenvolvimento de
metodologias de Ensino da leitura e da escrita e sua
inclusão nos projetos político-pedagógicos das escolas.
Desenvolvimento de metodologias de intervenção
coletiva e processos de educação para a saúde e
vigilância epidemiológica e ambiental tendo como alvo
pessoas do sexo feminino, especialmente em atenção a
questões especifica de gênero.
Processos de formação, capacitação, qualificação e
treinamento profissional de profissionais responsáveis
pela gerência e direção de sistema público (atuais ou
potenciais)

Linha Programática
Comunicação escrita e
eletrônica

Comunicação
Estratégica

Cooperação
interinstitucional
Cooperação Internacional
(Internacionalização da
Extensão)

Cultura e Memória Social

Desenvolvimento do
Sistema de Saúde

Desenvolvimento Urbano

Direitos de Grupos Sociais.
Desenvolvimento de
produtos

Educação à Distância

Desenvolvimento
regional

Definição
Ações educativas a distância, de disseminação da
informação, de pesquisa, utilizando veículos de
comunicação escrita e eletrônica
Elaboração, implementação e avaliação de planos
estratégicos de comunicação; realização de assessorias e
consultorias para organizações de natureza diversa em
atividades de publicidade, propaganda e de relações
públicas; suporte de comunicação a programas e
projetos de mobilização social, a organizações
governamentais e da sociedade civil
Articulação e promoção de ações que possibilitem a
inter-relação entre a universidade e a comunidade local,
regional ou nacional
Articulação e promoção de ações que possibilitem a
inter-relação entre a universidade e a comunidade
mundial.
Preservação, recuperação e difusão de patrimônio
artístico, cultural e histórico, mediante formação,
organização, manutenção de bibliotecas, centros
culturais, arquivos e outras organizações culturais,
coleções e acervos; restauração de bens
Estudos e pesquisas, assessoria, consultorias e
desenvolvimento de programas e projetos para o
sistema de saúde
Estudos, pesquisas, capacitação, treinamento e
desenvolvimento de processos e metodologias, dentro
de uma compreensão global do conceito de meio
ambiente, visando proporcionar soluções e o tratamento
de problemas das comunidades urbanas.
Questões de gênero, etnia e inclusão social de grupos
sociais
Produção de origem animal, vegetal, mineral e
laboratorial; manejo, transformação, manipulação,
dispensação, conservação e comercialização de
produtos e subprodutos.
Processos de formação, capacitação e qualificação
profissional de pessoas, incluindo educação continuada,
com utilização de tecnologias educacionais a distância.
Elaboração de diagnóstico e de propostas de
planejamento regional (urbano e rural) envolvendo
práticas destinadas à elaboração de planos diretores, a
soluções, tratamento de problemas e melhoria da
qualidade de vida da população local, tendo em vista
sua capacidade produtiva e potencial de incorporação na
implementação das ações; participação em fóruns
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável DLIS;
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Desenvolvimento
tecnológico

Desenvolvimento
urbano

Direitos individuais e
coletivos

Educação Ambiental

Educação Continuada

Educação de Jovens e
Adultos
Espaços de ciência

Educação Infantil

Educação Profissional
Empreendedorismo

Definição
participação e assessoria a conselhos regionais,
estaduais e locais de desenvolvimento e a fóruns de
municípios e associações afins; elaboração de matrizes
e estudos sobre desenvolvimento regional integrado,
tendo como base recursos locais renováveis e práticas
sustentáveis; permacultura; definição de indicadores e
métodos de avaliação de desenvolvimento, crescimento
e sustentabilidade
Processos de investigação e produção de novas
tecnologias, técnicas, processos produtivos, padrões de
consumo e produção (inclusive tecnologias sociais,
práticas e protocolos de produção de bens e serviços);
serviços tecnológicos; estudos de viabilidade técnica,
financeira e econômica; adaptação de tecnologias.
Planejamento, implementação e avaliação de processos
e metodologias visando proporcionar soluções e o
tratamento de problemas das comunidades urbanas;
urbanismo
Apoio a organizações e ações de memória social,
defesa, proteção e promoção de direitos humanos;
direito agrário e fundiário; assistência jurídica e
judiciária, individual e coletiva, a instituições e
organizações; bioética médica e jurídica; ações
educativas e preventivas para garantia de direitos
humanos
Educação ambiental no meio urbano e/ou no meio rural,
cidadania e meio ambiente, redução da poluição do ar,
águas e solo, seleção, coleta seletiva e reciclagem de
lixo, meio ambiente e qualidade de vida
Processos de qualificação profissional (educação
continuada - educação permanente), de caráter
seqüencial e planejada a médio e longo prazo, articulada
ao processo de trabalho do profissional; educação
permanente.
Educação de jovens e adultos - nível fundamental e
nível médio
Difusão e divulgação de conhecimentos científicos e
tecnológicos em espaços de ciência, como museus,
observatórios, planetários, estações marinhas, entre
outros; organização desses espaços.
Educação da criança de 0 a 6 anos, ministrada por
estabelecimento de ensino regular ou instituição
especializada (creches, centros de desenvolvimento,
etc.).
Aprendizagem profissional, qualificação profissional,
ensino técnico, ensino profissional
Constituição e gestão de empresas juniores, pré-

Linha Programática

Ensino Fundamental

Ensino Médio
Gestão de Recursos
Naturais

Fármacos e
medicamentos

Incentivo à Leitura

Formação de professores
(formação docente)

Gestão do trabalho

Gestão informacional

Gestão institucional

Gestão pública

Grupos sociais
vulneráveis

Definição
incubadoras, incubadoras de empresas, parques e pólos
tecnológicos,
cooperativas
e
empreendimentos
solidários e outras ações voltadas para a identificação,
aproveitamento de novas oportunidades e recursos de
maneira inovadora, com foco na criação de empregos e
negócios, estimulando a pró- atividade.
Educação da criança de7 a 14 anos ministrada por
estabelecimento de ensino regular ou instituição
especializada
Educação da criança de 14 a 18 anos ministrada por
estabelecimento de ensino regular ou instituição
especializada em ensino médio
Desenvolvimento integrado tendo como base práticas
sustentáveis
Uso correto de medicamentos para a assistência à saúde,
em seus processos que envolvem a farmacoterapia;
farmácia nuclear; diagnóstico laboratorial; análises
químicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e
toxicológicas de fármacos, insumos farmacêuticos,
medicamentos e fitoterápicos.
Formação do leitor.
Formação e valorização de professores, envolvendo a
discussão de fundamentos e estratégias para a
organização do trabalho pedagógico, tendo em vista o
aprimoramento profissional, a valorização, a garantia de
direitos trabalhistas e a inclusão no mercado de trabalho
formal
Estratégias de administração; ambiente empresarial;
relações de trabalho urbano e rural (formas associadas
de produção, trabalho informal, incubadora de
cooperativas populares, agronegócios, agroindústria,
práticas e produções caseiras, dentre outros).
Sistemas de fornecimento e divulgação de informações
econômicas, financeiras, físicas e sociais dasinstituições
públicas, privadas e do terceiro setor.
Estratégias administrativas e organizacionais em órgãos
e instituições públicas, privadas e do terceiro setor,
governamentais e não-governamentais.
Sistemas regionais e locais de políticas públicas; análise
do impacto dos fatores sociais, econômicos e
demográficos nas políticas públicas (movimentos
populacionais, geográficos e econômicos, setores
produtivos); formação, capacitação e qualificação de
pessoas que atuam nos sistemas públicos (atuais ou
potenciais).
Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros,

Linha Programática

Infância e
adolescência

Inovação Tecnológica

Pólos Tecnológicos

Direitos de Propriedade e
Patentes

Mídia Comunitária

Endemias e Epidemias.

Jovens e adultos

Línguas estrangeiras

Organizações Populares

Definição
processos de atenção (educação, saúde, assistência
social, etc), de emancipação, de respeito à identidade e
inclusão; promoção, defesa e garantia de direitos;
desenvolvimento de metodologias de intervenção.
Processos de atenção (educação, saúde, assistência
social, etc), promoção, defesa e garantia de direitos;
ações especiais de prevenção e erradicação do trabalho
infantil; desenvolvimento de metodologias de
intervenção tendo como objeto enfocado na ação
crianças, adolescentes e suas famílias.
Gestão de qualidade, administração de projetos
tecnológicos, viabilidade técnica, financeira e
econômica. Introdução de produtos ou processos
tecnologicamente novos e melhorias significativas a
serem implementadas em produtos ou processos
existentes nas diversas áreas do conhecimento;
considera-se uma inovação tecnológica de produto ou
processo aquela que tenha sido implementada e
introduzida no mercado (inovação de produto) ou
utilizada no processo de produção (inovação de
processo).
Novos negócios de base científica e técnica; incubadora
de empresa de base tecnológica; desenvolvimento e
difusão
de
tecnologias;
cooperação
universidade/empresa.
Processos de identificação, regulamentação e registro de
direitos autorais e outros sobre propriedade intelectual e
patentes.
Interação com organizações da comunidade para
produção e difusão de boletins, programas de rádio,
etc.; assessoria para implementação de veículos
comunitários de comunicação.
Desenvolvimento de ações de extensão tendo como
tema o novo perfil epidemiológico de endemias e
epidemias
Processos de atenção (saúde, assistência social, etc),
emancipação e inclusão; educação formal e não formal;
promoção,
defesa
e
garantia
de
direitos;
desenvolvimento de metodologias de intervenção, tendo
como objeto a juventude e/ou a idade adulta.
Processos de ensino/aprendizagem de línguas
estrangeiras e sua inclusão nos projetos políticopedagógicos das escolas; desenvolvimento de processos
de formação em línguas estrangeiras; literatura;
tradução.
Apoio à formação e desenvolvimento de comitês,
associações, organizações sociais, cooperativas
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Metodologias e
estratégias de
ensino/aprendizagem

Mídias-artes
Mídias contemporâneas
Mídias
Organizações da
sociedade civil e
movimentos
sociais e populares
Produção Cultural e
Artística na Área de
Fotografia, Cinema e Vídeo

Patrimônio cultural,
histórico, natural e
imaterial

Produção Cultural e
Artística na Área de
Música e Dança

Pessoas com deficiências,
incapacidades, e
necessidades
especiais

Propriedade

Definição
populares e sindicatos, dentre outros.
Metodologias
e
estratégias
específicas
de
ensino/aprendizagem, como a educação a distância, o
ensino presencial e de pedagogia de formação inicial,
educação continuada, educação permanente e formação
profissional.
Multimídia,
web-arte,
arte
digital.
Veículos
comunitários e universitários, impressos e eletrônicos
(boletins, rádio, televisão, jornal, revistas, internet, etc);
promoção do uso didático dos meios de educação e de
ações educativas sobre as mídias.
Apoio à formação, organização e desenvolvimento de
comitês, comissões, fóruns, associações, ONG’s,
OSCIP’s, redes, cooperativas populares, sindicatos,
dentre outros.
Produção e difusão cultural e artística em fotografia,
cinema e vídeo.
Preservação, recuperação, promoção e difusão de
patrimônio artístico, cultural e histórico (bens culturais
móveis e imóveis, obras de arte, arquitetura, espaço
urbano, paisagismo, música, literatura, teatro, dança,
artesanato,
folclore,
manifestações
religiosas
populares), natural (natureza, meio ambiente) material e
imaterial (culinária, costumes do povo), mediante
formação, organização, manutenção, ampliação e
equipamento de museus, bibliotecas, centros culturais,
arquivos e outras organizações culturais, coleções e
acervos; restauração de bens móveis e imóveis de
reconhecido valor cultural; proteção e promoção do
folclore, do artesanato, das tradições culturais e dos
movimentos religiosos populares; valorização do
patrimônio; memória, produção e difusão cultural e
artística.
Produção e difusão cultural e artística em música e
dança.
Processos de atenção (educação, saúde, assistência
social, etc), de emancipação e inclusão de pessoas com
deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais,
síndromes, doenças crônicas, altas habilidades, dentre
outras; promoção, defesa e garantia de direitos;
desenvolvimento de metodologias de intervenção
individual e coletiva, tendo como objeto enfocado na
ação essas pessoas e suas famílias.
Processos de identificação, regulamentação e registro
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intelectual e patente
Produção e Difusão de
Material Educativo

Questões ambientais

Recursos hídricos

Resíduos sólidos

Rádio Universitária

Saúde da Família

Saúde e Segurança no
Trabalho

Segurança alimentar e
nutricional
Tecnologia da informação

Definição
de direitos autorais e sobre propriedade intelectual e
patente.
Produção de livros, cadernos, cartilhas, boletins,
folders, vídeos, filmes, fitas cassete, CDs, artigos em
periódicos, etc., de apoio às atividades de extensão
Implementação e avaliação de processos de educação
ambiental de redução da poluição do ar, águas e solo;
discussão da Agenda 21; discussão de impactos
ambientais de empreendimentos e de planos básicos
ambientais; preservação de recursos naturais e
planejamento ambiental; questões florestais; meio
ambiente e qualidade de vida; cidadania e meio
ambiente.
Planejamento de microbacias, preservação de mata
ciliar e dos recursos hídricos, gerenciamento de recursos
hídricos e bacias hidrográficas; prevenção e controle da
poluição; arbitragem de conflitos; participação em
agências e comitês estaduais e nacionais; assessoria
técnica a conselhos estaduais, comitês e consórcios
municipais de recursos hídricos.
Orientação para desenvolvimento de ações normativas,
operacionais, financeiras e de planejamento com base
em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para
coletar, segregar, tratar e dispor o lixo; orientação para
elaboração e desenvolvimento de projetos de planos de
gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, coleta
seletiva, instalação de manejo de resíduos sólidos
urbanos reaproveitáveis (compostagem e reciclagem),
destinação final (aterros sanitários e controlados), e
remediação de resíduos a céu aberto; orientação à
organização de catadores de lixo.
Ações educativas a distância, de disseminação da
informação, de pesquisa, utilizando o veículo rádio.
Produção artística e cultural para radiodifusão.
Desenvolvimento de programa de saúde da família;
pólos de formação, capacitação e educação permanente
de pessoal para saúde da família.
Desenvolvimento
de
processos
assistenciais,
metodologias de intervenção, educação para a saúde e
vigilância epidemiológica e ambiental, tendo como alvo
ambientes de trabalho e trabalhadores urbanos e rurais.
Incentivo à produção de alimentos básicos, autoabastecimento, agricultura urbana, hortas escolares e
comunitárias, nutrição, educação para o consumo,
regulação do mercado de alimentos, promoção e defesa
do consumo alimentar.
Desenvolvimento de competência informacional para
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Televisão Universitária
Uso e Dependência de
Drogas

Atenção a Grupos de
Pessoas com Necessidades
Especiais

Educação Especial

Desenvolvimento humano

Terceira idade

Definição
identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar,
sintetizar, avaliar e comunicar informação em fontes
impressas ou eletrônicas; inclusão digital
Ações educativas a distância, de disseminação da
informação, de pesquisa, utilizando o veículo televisão.
Produção artística e cultural para televisão
Dependência de drogas, alcoolismo, tabagismo;
processos educativos; recuperação e reintegração social.
Desenvolvimento de metodologias de intervenção
coletiva e processos de educação para a saúde e
vigilância epidemiológica e ambiental, tendo como alvo
pessoas ou grupo de pessoas caracterizadas por
necessidades especiais ou com fatores de risco comum diabéticos, hipertensos, deficiência visual, deficiência
auditiva, disfunção motora, disfunção respiratória,
dentre outras.
Desenvolvimento de metodologias de atuação
individual e coletiva e processos de educação a grupos
ou pessoas com necessidades especiais - deficiência
visual, auditiva, física, mental, portadores de
deficiências múltiplas, portadores de condutas típicas,
portadores de altas habilidades, etc.
Temas das diversas áreas do conhecimento,
especialmente de ciências humanas, biológicas, sociais
aplicadas, exatas e da terra, da saúde, ciências agrárias,
engenharias, lingüística, (letras e artes), visando a
reflexão, discussão, atualização e aperfeiçoamento
humano.
Planejamento, implementação e avaliação de processos
de atenção (educação, saúde, assistência social, etc), de
emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de
direitos; desenvolvimento de metodologias de
intervenção, tendo como objeto enfocado na ação
pessoas idosas e suas famílias.

Fonte: Extensão Universitária: organização e sistematização Capítulo 4 / Fórum de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras; organização: Edison José Corrêa.
Coordenação Nacional do FORPROEX. - Belo Horizonte: Coopmed, 2007. Disponivel em:
https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Organizacao-e-Sistematizacao.pdf

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARCERIAS
NA UFABC
Agência de
Transferência de Tecnologia
Realiza o intercâmbio de conhecimentos, técnicas, métodos de
Inovação da
produção e habilidades tecnológicas entre a universidade e
UFABC

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARCERIAS
NA UFABC
empresas, assegurando que o invento desenvolvido seja
acessível para um número maior de pessoas que podem
desenvolver e explorar este conhecimento em novos produtos,
materiais e serviços.
Inteligência Estratégica
Com interface direta para todas as outras seções, a Inteligência
Estratégica exerce papel fundamental na divulgação interna e
externa de todas as atividades desenvolvidas, bem como ações
que possibilitem promover a melhoria de desempenho no setor
produtivo em consonância com as linhas gerais estabelecidas no
planejamento institucional da UFABC.
Extensão Tecnológica e Formação Continuada
Responsável por viabilizar e proceder ações de consultoria
técnica e científica, oferecer ações de capacitação profissional e
tecnológica continuada nas suas diversas modalidades,
viabilizar ações de extensão tecnológica e certificação técnica e
científica.
Incubadoras e Parques Tecnológico
A concepção de um Centro de Incubação Tecnológica na
UFABC é o novo projeto da InovaUFABC, cujo objetivo é dar
suporte à criação de empresas empreendedoras no ramo de
tecnologia e relacionadas com a incubação de empresas,
parques tecnológicos e centros de inovação na UFABC e em
interface com atores externos, de acordo com a política de
diretrizes para tal fim.
Empreendedorismo Tecnológico
Tem como missão primordial apoiar a criação e o
desenvolvimento de novas empresas envolvendo os
conhecimentos e tecnologias no âmbito das atividades de
pesquisa e desenvolvimento da UFABC. Responsável por
promover
diversas
atividades
relacionadas
ao
empreendedorismo tecnológico, voltadas tanto ao público
interno da UFABC, como também a seu público externo.
Entidades Profissionais e Empreendedoras
Tem por finalidade:
I - Complementar a formação acadêmica dos seus membros,
aprimorando suas habilidades técnicas, gerenciais e
comportamentais, aguçando-lhes o espírito crítico, analítico e
empreendedor;
II - Realizar projetos ou serviços visando o desenvolvimento
da comunidade acadêmica e da sociedade;

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARCERIAS
NA UFABC
III - Fomentar as habilidades e a cultura empreendedora de seus
membros
Assessoria
de
Cooperações
Institucionais
e
Convênios
(para
fins
de
desenvolvimento de
ação de extensão)

Assessoria
Relações
Internacionais

PROGRAD –
Pró-reitoria de
Graduação

A Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios da
UFABC é responsável por orientar, auxiliar, contribuir,
estruturar material de apoio e supervisionar as atividades
relativas à celebração de parcerias com instituições públicas e
privadas, nacionais e internacionais, celebradas por meio
parcerias.

Os convênios de cooperação de estágio de estudante e de
mobilidade acadêmica nacional são de responsabilidade da PróReitoria de Graduação e os convênios de mobilidade acadêmica
internacionais, são de responsabilidade da Assessoria de
Relações Internacionais
de A Comissão de Relações Internacionais (CRI) foi criada com o
objetivo auxiliar no fomento e promoção de políticas e ações
relacionadas à internacionalização da Universidade Federal do
ABC.
Dentre suas atribuições estão:
I- apreciar, criar, acompanhar e avaliar cursos de idiomas,
exceto
os
cursos
de
especialização;
II- apreciar, aprovar, acompanhar e avaliar o mérito, a natureza
e a realização de acordos de cooperação internacional com
Instituições de Ensino Superior (IES), centros de pesquisa ou
equivalentes
estrangeiros;
III- apreciar, criar, acompanhar e avaliar cursos que contribuam
para
a
internacionalização
da
UFABC;
IV- estabelecer políticas, diretrizes, estratégias específicas,
planos de ação e formas de acompanhamento e avaliação das
ações
de
internacionalização;
V- autorizar o pagamento de bolsas de estudo para mobilidade
acadêmica para alunos de graduação e pós-graduação, de acordo
com
a
disponibilidade
orçamentária
da
UFABC;
VI - exercer outras atividades concernentes a sua área de
atuação, além das que lhe forem atribuídas pelo Conselho
Universitário (ConsUni), pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (ConsEPE) e pela Reitoria da UFABC
PET - UFABC
Tem como proposta desenvolver atividades que propiciem a
ciência, tecnologia e inovação de dentro para fora da
Universidade, conscientizando seus discentes da sua
importância e de como fazer, assim como proporcionar ao corpo
docente um ambiente favorável ao seu desenvolvimento e dar
acesso a qualquer comunidade a esse recurso tanto acadêmica
quanto externamente.

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARCERIAS
NA UFABC
Atividades Complementares
As atividades complementares têm por objetivo enriquecer o
processo de ensino-aprendizagem, por meio da participação do
estudante em atividades de complementação da formação
social, humana e cultural; atividades de cunho comunitário e de
interesse coletivo e atividades de iniciação científica,
tecnológica e de formação profissional.
PROPES –
Pró-reitoria
Pesquisa

Programa de Iniciação Científica Júnior (ICJ)
de Visa o desenvolvimento de projetos de educação científica com
estudantes do Ensino Médio, através de financiamento do
CNPq.
Objetivos:
• Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais
entre estudantes do ensino fundamental, médio e
profissional da Rede Pública, e
• Possibilitar a participação de alunos do ensino médio em
atividades de pesquisa científica ou tecnológica, orientada
por pesquisador qualificado, em instituições de ensino
superior ou institutos/centros de pesquisas.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI)
Programa de iniciação científica destinado aos alunos de
graduação com pesquisas relacionadas ao desenvolvimento
tecnológico e processos de inovação, financiado pelo CNPq.

NTE

Núcleo de Tecnologias Educacionais
Atividades concernentes à sua área de atuação:
• desenvolver o planejamento estratégico e propor a política
de expansão e apoio aos cursos de graduação, pós-graduação ou
extensão da UFABC, no que se refere à convergência das
modalidades de ensino;
• propor e aprovar programas, projetos (pesquisa, extensão,
ensino, desenvolvimento etc) ou convênios a serem apoiados
pelo NTE.

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARCERIAS EXTERNAS
Projeto RONDON

Ação do Governo Federal conduzida pelo Ministério da Defesa,

tem como missão a viabilização da participação do estudante
universitário nos processos de desenvolvimento local
sustentável e de fortalecimento da cidadania.
Principais objetivos:
contribuir para a formação do universitário como cidadão e
integrá-lo ao processo de desenvolvimento nacional, por meio
de ações participativas sobre a realidade do País;
• consolidar, no universitário o sentido de responsabilidade
social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e
da defesa dos interesses nacionais e
• estimular a produção de projetos coletivos locais, em parceria
com as comunidades assistidas.
•

Consórcio
Intermunicipal
Grande ABC

Algumas de suas finalidade gerais e específicas abrangem:
Promover a articulação de planeamento e desenvolvimento
regional;
• Planear e executar projetos e ações em cooperação técnica e
financeira com os Governos da União e do Estado;
• Definir e monitorar agenda regional ;
• Fortalecer e institucionalizar relações entre o poder público e
organizações da sociedade civil: facilitando a gestão associada
de serviços públicos:
• Estabelecer comunicação permanente e eficiente com
secretarias estaduais e ministérios; especificamente, atuar
através de ações regionais nas áreas de infraaestrutura:
desenvolvimento económico regional, desenvolvimento
urbano e gestão ambiental: saúde: educação; cultura e
esporte. Assistência: inclusão social e direitos humano,
segurança pública e fortalecimento institucional.
•

Para a consecução de suas finalidades, o Consórcio coordena
Grupos de Trabalho (GT) que amuam nos eixos finalísticos

Os Grupos de Trabalhos geraram os seguintes comitês:
- Comitê de Programa de Resíduos Sólidos - discussão para
elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos com
propositura de soluções integradas para orientar as dificuldades
inerentes nos sete municípios consorciados.
- Comitê de Programa Habitação - Discussão para elaboração
do Diagnóstico Habitacional da Região do AIBC para análise
das necessidades habitacionais dos sete municípios.
- Comitê Mobilidade Urbana
- Comitê Drenagem Urbana
- Comitê Riscos Urbanos e Ambientais
Além de
•
SINDICATOS
•
PREFEITURAS
•
ONGS E OSCIPS
•
INDÚSTRIAS E COMÉRCIO
•
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
•
SENAI, SEBRAE, SESC
•
E OUTROS

RELAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA EM EXECUÇÃO
(A lista completa e atualizada das ações de extensão e cultura da ProEC
encontra-se disponíveL no SIGAA)
Cadastro

Nome da Ação/Coordenador

Área

PJ053-2017

Núcleo de Criação Literária
Coordenador(a): MARIA DO CARMO CARDOSO
KERSNOWSKY

BIBLIO

EV011-2017

CineArte Ao Ar Livre
Coordenador(a): RAFAEL CAVALCANTI BRAGA

BIBLIOSBC

PJ040-2017

SARAU DA BIBLIOTECA
Coordenador(a): RAFAEL CAVALCANTI BRAGA

BIBLIOSBC

CR012-2017

Caminhos do Mar: História, Memória e Ambiente
Coordenador(a): GRACIELA DE SOUZA OLIVER

CCNH

CR025-2017

Pibid nas férias: Artes, Ciência e tecnologia
Coordenador(a): MARCIA HELENA ALVIM

CCNH

CR036-2017

Libras Básico - Módulo I
Coordenador(a): CLAUDIA REGINA VIEIRA

CCNH

EV004-2017

Memória Literária Brasileira: Carolina Maria de Jesus
Coordenador(a): CARLOS EDUARDO RIBEIRO

CCNH

EV005-2017

Colóquios e Palestras de Popularização da Física e
Áreas Correlatas
Coordenador(a): ALEX GOMES DIAS

CCNH

EV006-2017

Reformas de ensino e movimentos de resistência:
diálogos entre Brasil e América Latina
Coordenador(a): FERNANDO LUIZ CASSIO SILVA

CCNH

EV007-2017

IV Brazilian Meeting on Brain and Cognition
Coordenador(a): FULVIO RIELI MENDES

CCNH

EV027-2017

FREIRE E UM NOVO ENSINO MÉDIO
Coordenador(a): GISELLE WATANABE

CCNH

EV035-2017

Filosofia do ralo
Coordenador(a): CARLOS EDUARDO RIBEIRO

CCNH

PJ003-2017

Musica, Cidadania e Ciências
Coordenador(a): MARCOS ROBERTO DA SILVA
TAVARES

CCNH

PJ004-2017

Oficina de Educação em Sexualidade
Coordenador(a): MEIRI APARECIDA GURGEL DE
CAMPOS MIRANDA

CCNH

PJ005-2017

Produção de Material didático para o ensino de Ciências
e Matemática
Coordenador(a): MIRIAN PACHECO SILVA
ALBRECHT

CCNH

Cadastro

Nome da Ação/Coordenador

Área

PJ007-2017

Ciência para Todos- Blog de popularização da ciência
da UFABC
Coordenador(a): ADRIANA PUGLIESE NETTO
LAMAS

CCNH

PJ010-2017

Epidemiologia de artrópodes vetores de doenças
infecciosas em uma cidade de médio porte do Estado de
São Paulo: implicações no manejo e prevenção dessas
doenças com participação da comunidade
Coordenador(a): MARCIA APARECIDA SPERANCA

CCNH

PJ015-2017

Show Ciência na Escola
Coordenador(a): HUEDER PAULO MOISES DE
OLIVEIRA

CCNH

PJ030-2017

OFICINA DE DESTREZA MOTRIZ E MALABARES
Coordenador(a): JOSE JAVIER SAEZ ACUNA

CCNH

PJ031-2017

Rádio Emissora via Internet da UFABC (WEBRÁDIOUFABC 24H)
Coordenador(a): JOSE JAVIER SAEZ ACUNA

CCNH

PJ033-2017

Singularidade Somática formação e criação em dança
contemporânea (Núcleo Dança Arte Filosofia DAAFI)
Coordenador(a): CARLOS EDUARDO RIBEIRO

CCNH

PJ034-2017

UFABC-ACÚSTICO
Coordenador(a): JOSE JAVIER SAEZ ACUNA

CCNH

PJ041-2017

Teatro comunitário na UFABC
Coordenador(a): MARINE DE SOUZA PEREIRA

CCNH

PJ050-2017

Ensino de Astronomia no Grande ABC
Coordenador(a): PIETER WILLEM WESTERA

CCNH

CR010-2017

Dinâmicas e desafios da migração africana no Brasil
Coordenador(a): ACACIO SIDINEI ALMEIDA
SANTOS

CECS

CR014-2017

Oficina de Criatividade e Empreendedorismo para
jovens de baixa renda
Coordenador(a): SILVIA NOVAES ZILBER TURRI

CECS

CR015-2017

Robótica Pedagógica Sustentável e Reciclável
Coordenador(a): MARIO MINAMI

CECS

CR019-2017

Colóquios em Engenharia de Energia
Coordenador(a): MARCELO MODESTO DA SILVA

CECS

CR026-2017

Atomic scale simulations
Coordenador(a): CEDRIC ROCHA LEAO

CECS

CR027-2017

Comercialização de Energia Elétrica no Brasil:
Regulação, Operação e Mercado
Coordenador(a): PATRICIA TEIXEIRA LEITE ASANO

CECS

Cadastro

Nome da Ação/Coordenador

Área

CR028-2017

Análise ambiental para professores da educação
fundamental
Coordenador(a): DIANA SARITA HAMBURGER

CECS

CR032-2017

EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MICRODADOS
AMOSTRAIS DO IBGE PARA A GERAÇÃO DE
INDICADORES DE VULNERABILIDADES
SOCIOECONÔMICAS
Coordenador(a): MONICA YUKIE KUWAHARA

CECS

CR034-2017

Curso livre sobre O capital de Karl Marx.
Comemoração dos 150 anos de lançamento do Livro I.
Coordenador(a): GABRIEL ALMEIDA ANTUNES
ROSSINI

CECS

EV001-2017

Desafio Regional de Energia Solar do ABC
Coordenador(a): RICARDO DA SILVA BENEDITO

CECS

EV003-2017

Pesquisas em Roda: Economia, arte e política
contemporâneas: novas abordagens e perspectivas.
Coordenador(a): MARIA LIVIA DE TOMMASI

CECS

EV010-2017

Teste do aplicativo de Marmoreio Digital com Interface
Natural
Coordenador(a): MARIO ALEXANDRE GAZZIRO

CECS

EV022-2017

1º Prêmio de Educação em Direitos Humanos UFABC
Coordenador(a): ANA MARIA DIETRICH

CECS

EV025-2017

Ciclo de Debates sobre Segurança e Soberania
Alimentar e Nutricional
Coordenador(a): OLYMPIO BARBANTI JUNIOR

CECS

EV028-2017

Oficina de Grafite
Coordenador(a): CAROLINA MOUTINHO DUQUE
DE PINHO

CECS

EV029-2017

XIV Congresso de História e de Estudos regionais do
ABC
Coordenador(a): ADALBERTO MANTOVANI
MARTINIANO DE AZEVEDO

CECS

EV030-2017

Sarau - A Comunidade como Estado
Coordenador(a): CAROLINA MOUTINHO DUQUE
DE PINHO

CECS

PJ006-2017

REGIONALIZAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO EM
AMBIENTES URBANOS COM VISTA À
DETERMINAÇÃO DE LIMIARES
DEFLAGRADORES DE EVENTOS DE
INUNDAÇÃO E DESLIZAMENTOS: APOIO À
PREVENÇÃO DE DESASTRE NO ABC PAULISTA
Coordenador(a): MARIA CLEOFE VALVERDE

CECS

Cadastro

Nome da Ação/Coordenador

Área

BRAMBILA
PJ008-2017

Arandu
Coordenador(a): CLAUDIA CELESTE CELESTINO
DE PAULA SANTOS

CECS

PJ009-2017

Consolidação e ampliação dos coletivos de consumo de
alimentos agroecológicos
Coordenador(a): JOSE PAULO GUEDES PINTO

CECS

PJ011-2017

JUVENTUDES, CULTURAS E EDUCAÇÃO:
CONECTANDO UNIVERSIDADES E TERRITÓRIO
VIA ESTAÇÃO DE PESQUISA URBANA M'BOI
Coordenador(a): LUCIO NAGIB BITTENCOURT

CECS

PJ012-2017

Relações Étnico-Raciais e a Questão Nacional
Brasileira
Coordenador(a): PARIS YEROS

CECS

PJ013-2017

Vulnerabilidades socioeconômicas no ABC Paulista 2017
Coordenador(a): MONICA YUKIE KUWAHARA

CECS

PJ014-2017

Levantamento de grupos de pesquisa/extensão para
transferência de tecnologia para cooperativas de
reciclagem na Região do Grande ABCDMRR
Coordenador(a): ADALBERTO MANTOVANI
MARTINIANO DE AZEVEDO

CECS

PJ017-2017

Educação ambiental e resíduos sólidos urbanos na
região do ABC - do estado atual à realidade desejada
Coordenador(a): JULIANA TOFANO DE CAMPOS
LEITE TONELI

CECS

PJ018-2017

ASTROEM
Coordenador(a): CLAUDIA CELESTE CELESTINO
DE PAULA SANTOS

CECS

PJ019-2017

UFABC NAS ESCOLAS
Coordenador(a): JULIO FRANCISCO BLUMETTI
FACO

CECS

PJ020-2017

Batuclagem Diversas - Contação de histórias, lendas
brasileiras e patrimônio imaterial
Coordenador(a): ANA MARIA DIETRICH

CECS

PJ022-2017

Ciclo Cinema e História Contemporânea
Coordenador(a): IGOR FUSER

CECS

PJ027-2017

Mini-doc: Planejamento territorial no Brasil: trajetória e
desafios
Coordenador(a): LUCIANA RODRIGUES FAGNONI
COSTA TRAVASSOS

CECS

PJ028-2017

Movimentos e comunidades urbanas do ABC:

CECS

Cadastro

Nome da Ação/Coordenador

Área

comunicação popular, resistências e intercâmbios
culturais
Coordenador(a): FRANCISCO DE ASSIS COMARU
PJ035-2017

Inner Universe - apoio à mostras e exposições
Coordenador(a): MARIO ALEXANDRE GAZZIRO

CECS

PJ036-2017

Águas
Coordenador(a): LUISA HELENA DOS SANTOS
OLIVEIRA

CECS

PJ039-2017

DANÇA CIRCULAR NA UFABC
Coordenador(a): ANDREA PAULA DOS SANTOS
OLIVEIRA KAMENSKY

CECS

PJ043-2017

Perspectivas do Planejamento e da Gestão Territorial:
Construindo o Campo do Desenvolvimento e
Planejamento Territorial no Brasil - CDPT
Coordenador(a): ANGELO MARCOS QUEIROZ
PRATES

CECS

PJ046-2017

DESIGUALDADE REGIONAL E AS POLITICAS
PUBLICAS
Coordenador(a): ARTUR ZIMERMAN

CECS

PJ048-2017

Memória dos Paladares:valorização e visibilidade da
população idosa em casas de repouso
Coordenador(a): ANA MARIA DIETRICH

CECS

PJ051-2017

Sistemas agroflorestais para recuperação/restauração de
áreas degradadas e produção agrícola: da academia ao
produtor rural
Coordenador(a): MICHELLE SATO FRIGO

CECS

PJ052-2017

Encontros musicais na UFABC
Coordenador(a): ANDREA PAULA DOS SANTOS
OLIVEIRA KAMENSKY

CECS

TIPO
AÇÃO

Nome/Coordenador

Centro

PJ001-2017

ATIVAMENTE - UFABC
Coordenador(a): MARIA TERESA CARTHERY
GOULART

CMCC

CR002-2017

Neurociência e Cognição: Curso de Férias
Coordenador(a): YOSSI ZANA

CMCC

CR003-2017

NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO:
DESMISTIFICANDO O CÉREBRO
Coordenador(a): PAULA AYAKO TIBA

CMCC

CR004-2017

O Ensino de Álgebra para a Educação Básica
Coordenador(a): MARCIA AGUIAR

CMCC

DE

Cadastro

Nome da Ação/Coordenador

Área

CR006-2017

Vivenciando a Matemática através dos jogos: propostas
de atividades e mediação para professores dos anos
iniciais
Coordenador(a): EVONIR ALBRECHT

CMCC

CR007-2017

2º CURSO ANTÁRTICA OU ANTÁRTIDA: COMO
INSERIR AS CIÊNCIAS POLARES NO
CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO
Coordenador(a): SILVIA CRISTINA DOTTA

CMCC

CR009-2017

CONCEITOS DE ASTRONOMIA PARA
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenador(a): EVONIR ALBRECHT

CMCC

CR021-2017

Minicurso de Programação Visual
Coordenador(a): DANIEL MORGATO MARTIN

CMCC

CR035-2017

Programação em Python para Iniciantes
Coordenador(a): DANIEL MORGATO MARTIN

CMCC

EV008-2017

Conversas Neuromusicais
Coordenador(a): JOAO RICARDO SATO

CMCC

EV015-2017

Palestra "Conheça a Ciência da Computação"
Coordenador(a): VINICIUS CIFU LOPES

CMCC

PJ021-2017

Neurocast - Podcast sobre Neurociência da
Universidade Federal do ABC
Coordenador(a): CARLA LOPES RODRIGUEZ

CMCC

PJ047-2017

Em busca das fronteiras do pensamento: a sociedade
civil formadora de opinião
Coordenador(a): ROBERTO VENEGEROLES
NASCIMENTO

CMCC

PJ023-2017

Cineclube Saúde, Nutrição, Gênero e Sexualidade
Coordenador(a): PAMELA MACEDO

EV024-2017

III CONGRESSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
DA UFABC - III CONEXÃO
PROEC.DEDC
Coordenador(a): RONNY MACIEL DE MATTOS

PJ049-2017

REESTRUTURAÇÃO DO ACERVO DA
PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Coordenador(a): CAROLINE SILVERIO

CR029-2017

CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DO ROCK
Coordenador(a): RAMON VICENTE GARCIA
FERNANDEZ

PROGRAD

PJ025-2017

EXPOSIÇÃO MINERALÓGICA E ASPECTOS
ARTÍSTICOS - A COR, A LUZ E AS TEXTURAS
DAS ROCHAS
Coordenador(a): ANTONIO CELESTINO DE FREITAS

PROPGDA

PROAP/SNRU

PROEC.DEDC

Cadastro

Nome da Ação/Coordenador

Área

PJ026-2017

Máscara Teatral - intuição, criação e liberdade
Coordenador(a): JESSICA ALVES DE SOUZA ROCHA

PUDI

PJ042-2017

Teatro Musical
Coordenador(a): JESSICA ALVES DE SOUZA ROCHA

PUDI

Fonte: SIGAA -Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas/Módulo Extensão

