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Quadro I – Informação dos Dirigentes da PREXC 

Unidade/Subunidade 
Função do 

Dirigente 
Nome Email/fone institucionais 

Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura 
Pró-Reitora 

Deborah Dettmam 

Matos 

prexc@ufpi.edu.br 

(86) 3215-5571 

Coordenadoria de 

Programas, Projetos e 

Eventos Científicos e 

Tecnológicos – CPPEC 

Coordenadora 
Lilian Machado 

Vilarinho de Moraes 

cppex@ufpi.edu.br 

(86) 3215-5573 

Coordenadoria de 

Programas e Cursos de 

Formação Profissional e 

Políticas Sociais - CFOPS 

Coordenadora 
Germana Assunção 

Trindade 

cfops@ufpi.edu.br 

(86) 3215- 5886 

A Coordenadoria de 

Programas, Projetos e 

Eventos de Cultura, Esporte 

e Lazer - CPCEL 

Coordenador 
Sérgio Luiz Galan 

Ribeiro 

cpcel.prex@ufpi.edu.br 

(86) 3215-5575 

 

III- MENSAGEM DO DIRIGENTE DA UNIDADE 

 

Em virtude da renovação de parte da administração superior, o relatório de gestão 

do ano de 2020 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura foi elaborado, pela nova gestão, com 

base nos dados disponíveis nas unidades. Ao realizar o relatório, foi observado que, 

conforme o controle de metas, diversas ações previstas para 2020 não puderam ser 

concretizadas em virtude da pandemia ou devido ao contingenciamento orçamentário.  

O impacto da pandemia e do corte orçamentário, ocorridos em 2020, persistem no 

ano de 2021. Dessa forma, foi necessário readequar metas fixadas anteriormente e 

estabelecer novas, como a organização do trabalho remoto, a adaptação dos processos 

físicos para processos eletrônicos, a alteração do mecanismo de controle e entrega de 

relatórios, e a expedição, on line, de todo o serviço de certificação da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura. 

A expectativa desta Pró-Reitoria é que, no ano de 2021, a maior parte dos serviços 

empregados pela comunidade acadêmica estejam disponíveis remotamente, por meio do 

SIGAA e SIPAC. Além disso, a Pró-Reitoria está publicando o status e monitoramento de 

todas as ações de extensão cadastradas para a comunidade universitária e externa, em seu 

site. Espera-se que, no prazo de 60 dias, todas as informações necessárias para o 

acompanhamento e certificação de projetos de extensão, cursos e eventos já esteja 

disponível na internet. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4255809P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4255809P6
http://lattes.cnpq.br/9749594637036815
http://lattes.cnpq.br/9749594637036815
mailto:cpcel.prex@ufpi.edu.br
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file://///Users/waltonluz/Desktop/PREXC-Relatório%20de%20Gestão%202020%20-%20ATUALIZADO%20EM%2008.02.21.docx%23_Toc63703054
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VIII- INTRODUÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Piauí foi criada 

no dia 19 de janeiro de 1973, por meio da Resolução nº 05/73 – CONSUN, como Pró-

Reitoria de Extensão – PREX, com a finalidade de auxiliar o reitor em suas atribuições de 

supervisão e coordenação de programas de extensão. Ao longo do tempo, passou por várias 

reformulações, tendo ampliado suas esferas de competência e estrutura administrativa, 

contando, atualmente, com a seguinte divisão: 

 

 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Secretaria e Assessoria, Câmara de Extensão 

 Coordenadoria de Programas, Projetos e Eventos Científicos e Tecnológicos – 

CPPEC 

 Coordenadoria de Programas, Projetos e Eventos de Cultura, Esporte e Lazer – 

CPCEL 

 Coordenadoria de Programas e Cursos de Formação Profissional e Políticas 

Sociais - CFOPS 

      

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura também abriga o Programa de Educação 

Tutorial – PET, composto por grupos tutoriais de aprendizagem sob a orientação de um 

professor tutor e são organizados a partir de formações em nível de graduação nas 

Instituições de Ensino Superior do País orientados pelo princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. 

Com o objetivo de formar globalmente o estudante, o PET não visa apenas 

proporcionar ao discente uma gama nova e diversificada de conhecimento acadêmico, mas 

assume a responsabilidade de contribuir para sua melhor qualificação como indivíduo e 

como membro da sociedade. 

 

MISSÃO: 

Promover, executar e coordenar as Ações de Extensão e Cultura da UFPI que atendam às 

necessidades das populações humanas, principalmente aquelas de maior vulnerabilidade 

social, das populações não-humanas e do meio ambiente, contribuindo com a inclusão 

social, o desenvolvimento sustentável e o processo formativo dos acadêmicos, voltado para 

a cidadania e o compromisso o social. 
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VISÃO: 

Ser um importante instrumento de democracia e inclusão social da UFPI, acolhendo, 

dialogando e possibilitando troca de saberes, transferência tecnológica, geração de renda e 

melhorias para as comunidades, principalmente aquelas que não tem acesso à universidade 

e que vivem em condições de vulnerabilidades diversas. Ao mesmo tempo, ser um 

instrumento capaz de contribuir com uma formação dos discentes ampla, cidadã, que 

articule ensino, pesquisa e extensão e que os capacite a intervir na realidade de modo a 

atender às demandas dos diversos segmentos sociais e a provocar mudanças nestes 

segmentos. 

 

VALORES: 

I -  Fortalecimento da extensão universitária na UFPI;  

II- Diálogo permanente com os diversos setores da sociedade; 

III- Compromisso com a justiça social, a cidadania e a promoção de melhorias para a 

população humana e não-humana, para o meio ambiente e para a formação acadêmica;  

IV- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

V- Respeito aos diferentes saberes e experiências das comunidades; 

VI- Troca de saberes entre universidade e sociedade;  

VII- Transferência de tecnologias e o uso de tecnologias sociais para melhoria da vida 

das comunidades;  

VIII- Geração de renda para as comunidades de vulnerabilidade econômica; 

IX- Inclusão social da população com vulnerabilidades diversas; 

X- Articulação das ações extensionistas com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável;  

XI- Respeito e valorização das diversas manifestações culturais e artísticas. 
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                                        Fonte: PDU/UFPI 2020-2024 
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5.3 CADEIA DE VALOR  
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VISÃO PREXC: “Ser 

um importante 

instrumento de 

democracia e inclusão 

social da UFPI, 

acolhendo, dialogando e 

possibilitando troca de 

saberes, transferência 

tecnológica, geração de 

renda e melhorias para 

as comunidades, 

principalmente aquelas 

que não tem acesso à 

universidade e que vivem 

em condições de 

vulnerabilidades 

diversas. Ao mesmo 

tempo, ser um 

instrumento capaz de 

contribuir com uma 

formação dos discentes 

ampla, cidadã, que 

articule ensino, pesquisa 

e extensão e que os 

capacite a intervir na 

realidade de modo a 

atender às demandas 

dos diversos segmentos 

sociais e a provocar 

mudanças nestes 

segmentos 

 

CADEIA DE VALORES PREXC 

Figura 1: Cadeia de valores da PREXC 
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Fonte: PDU/UFPI 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliação e 

capacitação da 

equipe 

 
Estimular os colaboradores a atuação 

cooperativa para a resolução de tarefas 

 

Favorecer uma boa 

interação organizacional 

e administrativa  

 Criar um sistema de planilhas 

gerenciais acompanhamento 

das atividades 

 

Implantar integralmente o módulo de Extensão 

do SIGAA 

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS PREXC 

Fortalecer o controle 
interno e os processos de 

tramitação, registro e 
acompanhamento das 

ações de Extensão 

Incluir todos os editais no sistema SIGAA/PREXC 

Melhorar o 

organograma e ampliar 

a infraestrutura física, 

de pessoal e de 

equipamento da PREXC 

Avaliar os 

indicadores de 

desempenho das 

ações de Extensão 

Direcionar o planejamento 

estratégico para o 

financiamento interno e 

externos das ações de Ex 

tensão 

Implementar ações de 

melhorias na qualidade e 

abrangência das 

informações  

Disponibilizar 

infraestrutura de TI para 

a PREXC e suas unidades 

 

Ampliar a propositura 

de ações de Extensão 

em todas as suas 

modalidades e 

segmentos da 

comunidade acadêmica 

PERSPECTIVA DE RESULTADOS 

MAPA ESTRATÉGICO PREXC 

PERSPECTIVA DE RECURSOS 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

GESTÃO GOVERNANÇA 

 

Protocolo da PREXC para gestão, registro interno e 

atendimento ao público 

Plano de capacitação 

em ações de Extensão 

MISSÃO “Promover, executar e coordenar Ações de Extensão e Cultura da UFPI que atendam às necessidades das populações humanas, 

principalmente aquelas de maior vulnerabilidade social, das populações não-humanas e do meio ambiente, contribuindo com a inclusão 

social, o desenvolvimento sustentável e o processo formativo dos acadêmicos voltado para a cidadania e o compromisso o social. 

VISÃO “Ser um importante instrumento de democracia e inclusão social da UFPI, acolhendo, dialogando e possibilitando troca de saberes, transferência tecnológica, 

geração de renda e melhorias para as comunidades, principalmente aquelas que não tem acesso à universidade e que vivem em condições de vulnerabilidades diversas 

e contribuindo para uma formação discentes ampla, cidadã, que articule ensino, pesquisa e extensão e que os capacite a intervir na realidade de modo a atender às 

demandas dos diversos segmentos sociais e a provocar mudanças nestes segmentos. 

 Criar sistema de avaliação 

da Extensão por indicadores 

nas dimensões de Gestão, 

Infraestrutura e suporte às 

ações acadêmicas Relação 

Universidade/Sociedade, 

Impacto social 

Ampliar a integração 

entre atividades de 

Ensino de 

Graduação/Pós-

graduação, Pesquisa 

e Extensão 

Ampliar parcerias 

nacionais e 

internacionais 

estratégicas com 

empresas e 

instituições  

Intensificar a comunicação intra e interinstitucional 

e ampliar o uso de tecnologias de TI na Extensão  

Garantir a inserção 

de 10% da carga 

horária dos cursos 

de graduação de 

atividades de 

extensão  

Figura 2: Mapa Estratégico da PREXC 
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IX- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
  

 

         

             Fonte: PDU/UFPI 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

PREXC
PRÓ-REITORIA DE 

EXTENSÃO E CULTURA

CPPEC
Coordenadoria de 
Programa, Projetos 

e Eventos 
Científicos  

Tecnológicos

CFOPS
Coordenadoria de 

Programas e Cursos 
de Formação 

Profissional e Políticas 
Sociais

CPCEL
Coordenadoria de 

Programa, 
Projetos e 
Eventos de 

Cultura, Esportes 
e Lazer

ASSESSORIA DA PRÓ-REITORIA SECRETARIA DA PRÓ-REITORIA 

COMISSÃO DE CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS 

CÂMARA DE EXTENSÃO

Figura 3: Estrutura organizacional da PREXC 
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X- ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE (CONFORME PDI 2020-2024 e o PDU 2020-2022) 

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS 2020 

UNIDADE PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

03 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

01 OBJETIVO VALORIZAR AS PRÁTICAS EXTENSIONISTAS NOS PLANOS DE CARREIRA DOCENTE E NOS PROCESSOS SELETIVOS DA UFPI 

3 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

02 OBJETIVO AMPLIAR A QUANTIDADE DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 

3 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

01  

0 

Publicar normativa(s) 

visando garantir que 

todas as atividades de 

extensão desenvolvidas 

pelos docentes tenham 

pontuação equivalente 

às atividades de 

pesquisa e ensino no 

tocante ao plano de 

carreira docente, carga 

horária docente e 

seleção para docentes 

na UFPI. 

Não Não houve alteração de normativa em relação à carga horária. As modificações sobre carga horária que 

ocorreram no ano de 2020, foram relacionadas à pandemia e à instituição do ensino remoto. 
 

0% 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1 235 

Bolsas 
235 Bolsas 

Sim 
Foi mantida a quantidade de bolsas em 235. 100% 
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03 OBJETIVO REGULAMENTAR E INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS DE EXTENSÃO NA UFPI 

3 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

04 OBJETIVO ESTIMULAR A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO POR DOCENTES, TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E DISCENTES 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1  

0 

Aprovar uma 

normativa sobre 

criação e 

funcionamento de 

núcleos de extensão. 

Sim 

 
 

Resolução nº 047/2020/CEPEX – Publicada no link: https://ufpi.br/cfops-prexc 
 

100% 

2  

0 

Cadastrar no mínimo 

05 núcleos de 

extensão na PREXC. 

Não Há no momento um núcleo de extensão em processo de criação. A pandemia de Covid-19 impossibilitou 

o funcionamento normal da UFPI. A resolução nº 047/2020 só entrou em vigor no dia 03.08.2020. Este 

cenário prejudicou a criação de núcleos de extensão 

 

0% 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1 960 

 

Aumentar no mínimo 

em 10% a proposição 

de ações de extensão 

por docentes 

Sim Em relação as ações de extensão de esporte, cultura e lazer não houve aumento, tendo em vista que as 

atividades esportivas e de lazer foram interrompidas por completo em 2020. Em relação aos programas, 

projetos, eventos científicos e tecnológicos não houve aumento. Em 2019, foram cadastrados 497 projetos 

e programas e 328 eventos. Em 2020, foram cadastrados 441 programas e projetos, e 184 eventos. Com 

contexto pandêmico, as ações tiveram que se readequar para a modalidade remota usando mídias de acesso 

à comunidade beneficiada. Entretanto, o quantitativo de programas e projetos reduziu em 11,3% (n=56), 

sendo 22 projetos cancelados no ano de 2020. Os eventos de extensão reduziram em 43,9% (n=144) de 

2019 para 2020. Apesar das TICs auxiliarem na execução de eventos nacionais e internacionais o 

quantitativo de eventos cadastrados reduziu com a modalidade remota. Em relação a coordenadoria de 

curso de extensão os dados demonstram que o número de docentes UFPI envolvidos mais que triplicou em 

relação ao ano de 2019. 

100% 

2 40 Aumentar no mínimo 

em 5% a proposição 

de ações de extensão 

pelos Técnicos –

administrativos 

Sim Em relação aos projetos de cultura, esporte e lazer, não houve propositura de técnicos-administrativo. No 

que tange aos programas e projetos de extensão científicos e tecnológicos, não foi possível monitorar o 

número de ações propostas pelos servidores técnicos- administrativos. Contudo, é possível afirmar o 

quantitativo de técnicos envolvidos nos projetos/programas de extensão, assim como, nos eventos de 

extensão. Em 2020 – 276 técnicos envolvidos em programas e projetos e 71 envolvidos em eventos de 

100% 
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3                                        TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

05 OBJETIVO PROMOVER CAPACITAÇÃO PRESENCIAL E/OU A DISTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

3 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

extensão, total de 347 técnicos envolvidos. Assim. Conclui-se que houve aumento do quantitativo de 

técnicos envolvidos em projetos/programas de extensão, porém houve redução do envolvimento dos 

mesmos em eventos de extensão no ano de 2020. Em relação a coordenadoria de curso de extensão houve 

um aumento em relação ao número de técnicos UFPI envolvidos. 

3 20 Aumentar no mínimo 

em 60%a proposição 

de ações de extensão 

por estudantes 

Sim Aumento relativo a 51 estudantes  

100% 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1  

0 

Produzir pelo menos 

1(um) material 

informativo por ano 

sobre a elaboração de 

propostas de 

Programas/Projetos e 

outras ações de 

extensão 

Sim A PREXC elaborou 2 materiais em forma de tutoriais, publicou na página da UFPI e encaminhou  para 

todos os professores por memorando circular. Segue o link: https://ufpi.br/ultimas-noticias-prex/36583-

prexc-divulga-tutoriais-sobre-cadastro-relatorios-certificacoes-e-outras-acoes-extensionistas 

 

100% 

2 0 Promover 1(um) 

treinamento 

presencial/distancia 

anual por campus 

Parcialmente Meta não cumprida em sua totalidade. Verificamos que foi proporcionado um Evento promovido pela 

PREXC, coordenado pela Profa Dra. Cleânia de Sales Silva com o seguinte título: “ O papel da Extensão 

Universitária no enfrentamento do coronavírus”. Este evento foi executado usando as redes sociais 

(Instagram), e executado em formato de LIVE com objetivo de incentivar e discutir as possibilidades dos 

docentes, discentes e técnicos-administrativos, extensionistas atuarem junto à sociedade, e ao mesmo 

tempo seguir as recomendações de distanciamento social exigido pelo novo contexto pandêmico. O evento 

também orientou a comunidade acadêmica e externa a UFPI acerca das possibilidades para o 

desenvolvimento de ações voltados para educação, manifestações culturais e artísticas utilizando as mídias 

existentes nas diversas comunidades assistidas.  

Devido a situação pandêmica ocasionada pela COVID-19 não foi possível realizar treinamento presencial. 

 

 

0% 
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06 OBJETIVO 
INCENTIVAR E PROMOVER AÇÕES DE EXTENSÃO VOLTADAS PARA A ECONOMIA SOLIDÁRIA, PRÁTICA PROFISSIONAL, O 

EMPREENDEDORISMO E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

3 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

07 OBJETIVO PRESTAR SERVIÇOS QUE BENEFICIAM SETORES E COMUNIDADES SOCIAIS 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1 0 Implantar 1(um) projeto 

de extensão por ano 

voltado para economias 

solidárias 

Sim 

 

Foram cadastrados em 2020 dois novos projetos de extensão: “ Economia solidária: atitude, saúde e 

sustentabilidade, coordenado pela professora Izabel Cristina Falcão Juvenal Barbosa e “Utilidade Social e 

Economia Solidária: Resistência e Protagonismo Em Artesãos De Floriano/PI” coordenado pelo professor 

Leonardo Victor de Sa Pinheiro. 

100% 

2 8 Promover a abertura de 

mais 02 novas Empresas 

Junior 

Não 

 

A pandemia de COVID-19 levou a decretação de estado de calamidade pelo Piauí, a adoção do lockdown, 

a suspensão das aulas com a posterior implantação de aulas on-line pela UFPI etc. Este cenário 

impossibilitou a concretização deste objetivo. 

 

0% 

3 8 Aumentar mais 01 uma 

empresa incubada 

Não 

 

A pandemia de COVID-19 levou a decretação de estado de calamidade pelo Piauí, a adoção do lockdown, 

a suspensão das aulas com a posterior implantação de aulas on-line pela UFPI etc. Este cenário 

impossibilitou a concretização deste objetivo. 

 

0% 

4 0 Realizar anualmente (1) 

um evento voltado para a 

temática do 

empreendedorismo e 

incubação 

Sim 

 

 Foi realizado um evento de extensão online:a live "Empreendedorismo e incubação de empresas em 

tempos de crise", coordenado pelas profas. Cleânia de Sales Silva e Lia Cruz, com os debatedores: Diretora 

da Ineagro e o Diretor da FAPEPI. Também foi realizado o evento de abrangência regional “I Jornada de 

Administração – UFPI- Empreendedorismo, Gestão e Tecnologia: Oportunidades em Tempos de Crise” 

coordenado pelo Prof. Antônio Vinicius Oliveira Ferreira. Também foram realizados os seguintes cursos: 

“Empreendedorismo” coordenador pelo professor Leonardo Ramon Nunes de Sousa e “I Curso de 

Atualização e Formação de Empreendedores”. Importante destacar que a live realizada sobre o tema é um 

evento de extensão com ampla abrangência e foi focado na incubação da UFPI, inclusive discutindo o papel 

da Ineagro/UFPI no empreendedorismo e como criar uma empresa incubada voltada para o 

empreendedorismo do agronegócio. 

 

100% 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 
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3 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

08 OBJETIVO 
INCENTIVAR A INSERÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO NOS CURSO DE GRADUAÇÃO E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, 

SOBRETUDO NOS MESTRADOS PROFISSIONAIS, MELHORANDO A ARTICULAÇÃO PESQUISA-EXTENSÃO 

1  

61 

Incrementar em 9% 

número de ligas 

acadêmicas 

Sim 

 

Em 2019, a CFOPS contava com 61 ligas cadastrada. Em 2020, o número passou a ser de 76, representando 

um aumento de 24,5%.  
 

100% 

2 80 Ampliar em 16% as 

ações de Extensão 

vinculadas aos 

movimentos sociais 

Não 

 

A pandemia de COVID-19 levou a decretação de estado de calamidade pelo Piauí, a adoção do lockdown, 

a suspensão das aulas com a posterior implantação de aulas on-line pela UFPI etc. Este cenário 

impossibilitou a concretização deste objetivo.  Não há dados sobre eventos. 

 

0% 

3 80 Ampliar em 8% as 

ações de Extensão 

vinculadas às 

comunidades em 

vulnerabilidade 

socioeconômicas 

Não 

 

A pandemia de COVID-19 levou a decretação de estado de calamidade pelo Piauí, a adoção do lockdown, 

a suspensão das aulas com a posterior implantação de aulas on-line pela UFPI etc. Este cenário 

impossibilitou a concretização deste objetivo. Não há dados sobre eventos. 

 

 

0% 

      

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1 10% Aprovar em 30% dos 

PPCs dos Cursos de 

Graduação com a 

inserção das atividades 

de extensão como 

componente curricular 

obrigatório, adequando- 

se às Resoluções 

N.7/2018/CNEMEC e 

N. 53 CEPEX/UFPI. 

Parcialmente O prazo para implementação da curricularização da extensão foi prorrogado até 19 de dezembro de 2022 

pelo Ministério da Educação, adiando as alterações dos currículos. 
 

 

10% 

2 1% Implementar na prática 

as atividades 

curriculares de extensão 

como componente 

obrigatório em 20% dos 

Parcialmente O prazo para implementação da curricularização da extensão foi prorrogado até 19 de dezembro de 2022 

pelo Ministério da Educação, adiando as alterações dos currículos. 
 

 

1% 
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3 TEMA ESTRATÉGICO 
EXTENSÃO E CULTURA 

DESENVOLVER POLÍTICAS DE EXTENSÃO E PRÁTICAS CULTURAIS 

09 OBJETIVO AUMENTAR A OFERTA DE AÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS, LAZER E ESPORTE 

cursos de graduação da 

UFPI, conforme 

Resolução n. 53/2019 -

CEPEX/UFPI 

3  

0 

Desenvolver 45 

(quarenta e cinco) 

projetos de extensão, 

preferencialmente 

sendo 9(nove) por ano e 

1(um) por programa de 

Pós-Graduação 

Não Não existem dados de monitoramento. 

 

 

 

 

0% 

4  

0 

Realizar 10 (dez) ações 

de extensão anualmente 

com intervenção na 

comunidade externa 

envolvendo alunos da 

Pós-Graduação 

Sim Foram encontrados 19 projetos e 2 programas de extensão com intervenção na comunidade externa, que 

somados tiveram ao todo 51 alunos de pós-graduação envolvidos na sua execução. Dessas ações, 16 foram 

concluídas em 2020 e as demais têm término de vigência para os anos de 2021 e um programa com 

término em 2023.  

  

100% 

5  

0,28% 

Ter anualmente no 

mínimo 3% de 

discentes matriculados 

em programa de Pós-

graduação participando 

de ações de Extensão 

Sim Foram encontrados 19 projetos e 2 programas de extensão com intervenção na comunidade externa, que 

somados tiveram ao todo 51 alunos de pós-graduação envolvidos na sua execução. 
 

100% 

Item Cenário 

em 2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1  

0 

Realizar 02 (dois) 

seminários relacionados 

a cultura, esporte e lazer 

Não Meta não cumprida na sua totalidade, apenas palestras em forma de “lives” assincronas  

10% 

2  

0 

Realizar 04 (quatro) 

cursos de capacitação 

Não Meta não cumprida na sua totalidade, apenas palestras em forma de “lives”assincronas  

10% 
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8 TEMA ESTRATÉGICO INTERNACIONALIZAÇÃO 

4 OBJETIVO DESENVOLVER PROJETOS DE EXTENSÃO RELACIONADOS À CULTURA ESTRANGEIRA 

UNIDADE PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

na área da cultura 

esporte e lazer. 

3 
1 

Realizar 1 (um) Jogo 

Universitário por ano na 

UFPI 

Não Meta não cumprida por proibição de atividades esportivas presenciais e desmobilização estudantil  

0% 

4  

0 

Realizar 1 (um) festival 

de música por ano 

Não Meta não cumprida por proibição de atividades presenciais e desmobilização estudantil  

0% 

5  

0 

Desenvolver 1 (um) 

projetos de 

aprendizagem em 

natação 

Não Meta não cumprida por proibição de atividades esportivas presenciais e desmobilização estudantil 

 
   

0% 

6  

0 

 

Criar 2(duas) 

escolinhas de esportes 

Não Meta não cumprida por proibição de atividades esportivas presenciais e desmobilização estudantil 

 

 

0% 

7  

40 

Ampliar em 20%(vinte) 

o número de bolsas para 

a orquestra e o coral da 

UFPI 

Não Meta não cumprida por extinção do Programa PIBOC  

0% 

8  

0 

Criar grupo teatral 

institucional da UFPI 

Não Meta não cumprida por proibição de atividades culturais presenciais e desmobilização estudantil  

0% 

9  

0 

Desenvolver projeto de 

criação do museu da 

vida nordestina 

Não Meta não cumprida por proibição por falta de recurso  

0% 

10  

0 

Desenvolver projeto de 

criação do museu de obras 

artísticas da UFP 

Não Meta não cumprida por proibição por falta de recurso  

0% 

11  

0 

Desenvolver e manter 

atualizado catálogo com o 

registrar do patrimônio 

artístico da UFPI 

Não Meta não cumprida por proibição de atividades presencias  

0% 
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Item Cenário em 

2019 

Meta 2020 Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(realizado/planejado 

(Proporcional) 

1 0 Elaborar 1(um) plano de 

internacionalização das 

ações de extensão 

Não Em relação a coordenadoria de programas, cursos de formação profissional e políticas sociais ao submeter proposta de 

curso de extensão, o proponente tem a opção de cadastrá-lo com uma das seguintes abrangências:  local, regional, 

nacional ou internacional. Nesse sentido, há a possibilidade de ações de extensões da UFPI serem desenvolvidas 

internacionalmente. No entanto, não existem dados para averiguar a existência de um plano de internacionalização.   

Em relação a coordenadoria de cultura, esporte e lazer há estudos preliminares de inserção do corredor cultural 

brasileiro na América do Sul e Parcerias internacionais com a Confederação Brasileira de Badminton para 

desenvolvimento desse esporte a nível Panamericano. 

Em relação a coordenadoria de programas, projetos, eventos científicos e tecnológicos não existem dados de 

monitoramento. 

  

0% 

2  

0 

Desenvolver, pelo menos, 

1(um) programa/projeto 

de extensão por ano de 

cultura estrangeira a partir 

de 2021; 

Não Não existem dados de monitoramento.  

0% 

3  

0 

Ofertar por ano pelo 

menos 1(um) curso de 

extensão em língua 

estrangeira anualmente 

 

Sim 

Foram realizados os seguintes cursos: Towards your fluency in English, Réveillez votre français: premiers pas, niveau 

A1, Compreensão escrita em língua francesa: provas de proficiência, Se débrouiller en français: comunicação oral em 

francês, niveau A1, Seuils: Francês para iniciantes, niveau A1, Erste Schritte in die deutsche Sprache – alemão para 

iniciantes, La lengua española y su hispanofonía – espanhol para iniciantes, Primeiros passos em francês e Inglês nas 

férias: curso de conversação em língua inglesa (níveis B1 e B2). 

 

100% 

4  

0 

Publicar no mínimo 

2(dois) editais para 

desenvolver ações de 

extensão em outros 

países. 

Não Não existem dados de monitoramento.  

0% 

5  

0 

Criar 1(um) programa de 

extensão envolvendo 

outros países com ações 

integradas para a 

promoção dos ODS e a 

inclusão social 

Não  

Em relação a coordenadoria de cultura, esporte e lazer existe uma proposta ainda não formalizada com o Instituto 

Confuncio para estudar e conhecer a cultura chinesa. Em relação as demais coordenadorias não existem dados de 

monitoramento. 

 

 

0% 

6  

0 

Estabelecer 1(uma) 

parceria ou convênio com 

instituições estrangeiras 

anualmente para o 

desenvolvimento de ações 

de extensão 

Não Não existem dados de monitoramento.  

0% 
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XI – A AVALIAÇÃO GERAL DA UNIDADE ACERCA DOS 

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020 

1) Qual o percentual geral de grau de eficácia em relação às metas 

estabelecidas para 2020? 

Considerando o alcance das metas estabelecidas para 2020, a PREXC atingiu um 

grau de eficácia de 31,58%, atingindo 12 metas de uma totalidade de 38. Este fato 

significa que, apesar das limitações impostas pela Pandemia, esta unidade 

consegui ter um bom desempenho.  

2) Quais as principais ações desenvolvidas pela unidade que impactaram 

positivamente a sua gestão, de modo a garantir a cadeia de valor/mapa 

estratégico traçada por ela (PDU) e pela UFPI (PDI)? 

 

 A publicação da Portaria de nº 06/2020 que regulamenta, de forma 

excepcional e temporária, a prestação de serviços gratuita, como ação de extensão 

no âmbito da UFPI. 

 A publicação da Portaria de nº 07/2020 que regulamenta, de forma 

excepcional e temporária, a institucionalização de produtos e publicações 

emergentes no enfrentamento da COVID-19 e de suas implicações como ação de 

extensão no âmbito da UFPI. 

 O Projeto de extensão “Em busca de extensionistas para o enfrentamento do 

coronavírus” coordenado pela professora Cleânia de Sales Silva, o projeto teve 

como objetivo incentivar e garantir a participação de extensionistas, em nível 

nacional, para o desenvolvimento de ações de extensão de forma remota, com 

vistas ao enfrentamento do Coronavírus.  

 O projeto “Debates da extensão” que promoveu lives através do Instagram 

abordando temáticas relevantes em torno da Covid-19 e o seu impacto em diversas 

áreas.  

 A publicação do Edital 04/2020 de seleção e fomento a projetos de extensão 

no enfrentamento à COVID-19. 

 A realização do X Seminário de Extensão e Cultura – SEMEX totalmente 

remoto. 

 A aproximação com as entidades estudantis (Atleticas) no desenvolvimento 

do esporte e do lazer. As caravanas itinerantes aos Centros e Campi fora de sede 

levando as estratégias da Curricularização e dos projetos de extensão.  
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 Essas ações contribuíram para a garantia da cadeia de valor/mapa estratégico 

traçada pela PREXC (PDU) e pela UFPI (PDI), mesmo diante das dificuldades 

impostas pela pandemia da COVID-19.  

 

3) Quais os fatores (externos e internos) que dificultaram/facilitaram o 

cumprimento dos objetivos e metas da sua unidade e impactaram 

positivamente/negativamente a cadeia de valor/mapa estratégico traçada 

pela unidade (PDU) e pela UFPI? 

 

Para o desenvolvimento das atividades da PREXC em 2020 a pandemia da 

COVID-19, o isolamento social foi o fator que dificultou o cumprimento dos 

objetivos e metas desta unidade, pois houve a suspensão das atividades 

presenciais, dentre elas, as ações de extensão, dificultando o acesso direto às 

comunidades atendidas através das atividades das Coordenadorias, 

principalmente as atividades ligadas ao esporte, cultura e lazer. No entanto, as 

adaptações das ações para as formas on-line e remota, subsidiadas pelas 

tecnologias digitais da informação e comunicação, foram os fatores positivos.   

 

XII – PLANEJAMENTO DA PREXC PARA 2021  

 

Em virtude do COVID-19, um dos setores mais impactados foi a extensão 

universitária em função da suspensão das atividades presenciais. A extensão, por 

relacionar-se diretamente com a comunidade, demanda naturalmente ações de 

aglomeração, como eventos culturais e esportivos, reuniões, palestras, visitas à 

escolas, entre outros. 

Além do impacto na metodologia dos eventos, uma outra consequência da 

pandemia foi o corte orçamentário da administração pública nacional, que 

impactou consequentemente o orçamento da UFPI. Com isso, estão previstas 

cortes não apenas no orçamento das unidades, como também nas bolsas existente. 

Diante deste cenário, não é possível falar em aumento de bolsas, ao 

contrário, existe um expectativa de corte. O objetivo, portanto, para 2021, é pelo 

menos tentar manter as bolsas existente. Foram, igualmente, adicionadas novas 

metas necessárias para adequar a PREXC ao atendimento telepresencial, 

informatizando os setores e viabilizando que medidas administrativas realizadas 
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anteriormente de forma manual, seja automatizadas, como ocorreu com a 

certificação e cadastramento dos projetos. 

Portanto, o objetivo da PREXC em 2021 é evitar que as extensões não sejam 

demasiadamente impactadas e conseguir manter, ao menos, produtividade 

semelhante ao período que antecedeu a pandemia, já que, no ano de 2020, houve 

uma diminuição significativa das atividades desenvolvidas que exigiam 

aglomeração. 

 

 

OBJETIVOS E METAS GERAIS DO PDU PARA O ANO DE 2021 

Objetivo: VALORIZAR AS PRÁTICAS EXTENSIONISTAS NOS PLANOS DE 

CARREIRA DOCENTE E NOS PROCESSOS SELETIVOS DA UFPI 

Publicar normativa(s) visando garantir que todas as atividades de extensão desenvolvidas pelos 

docentes tenham pontuação equivalente às atividades de pesquisa e ensino no tocante ao plano 

de carreira docente, carga horária docente e seleção para docentes na UFPI. 

Objetivo: AMPLIAR A QUANTIDADE DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 

Antiga meta: Fomentar o PIBEX aumentando a oferta de bolsas em no mínimo em 20%. 

Nova meta:   Manter o quantitativo de bolsas de 2020. 

Objetivo: REGULAMENTAR E INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE 

NÚCLEOS DE EXTENSÃO NA UFPI 

Antiga meta: Cadastrar no mínimo 05 núcleos de extensão na PREXC 

Nova Meta: Cadastrar no mínimo 03 núcleos. Justificativa: Tendo em vista a pandemia da 

Covid-19 não foi possível atender a meta anteriormente fixada. A dificuldade de realização de 

reuniões dos órgãos colegiados também atrasou a tramitação de processos que exigem 

aprovação em diversos setores da administração universitária. 

Objetivo: ESTIMULAR A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO POR DOCENTES, 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E DISCENTES 

Antiga meta: Aumentar no mínimo em 30% a proposição de ações de extensão por docentes. 

Nova meta: manter a oferta de ações de extensão por docente de 2019. 

Antiga meta: Aumentar no mínimo em 25% a proposição de ações de extensão pelos Técnicos 

-administrativos. 

Nova meta: manter a oferta de ações de extensão por técnico-administrativo de 2019. 

Antiga meta: Aumentar no mínimo em 60% a proposição de ações de extensão por estudantes 

Nova meta: manter a proposição de ações de extensão por estudantes 

de 2019. 

Objetivo: PROMOVER CAPACITAÇÃO PRESENCIAL E/OU A DISTÂNCIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

Produzir pelo menos 1(um) material informativo por ano sobre a elaboração de propostas de 

Programas/Projetos e outras ações de extensão 

Promover 1(um) treinamento presencial/distancia anual por campus 

Nova meta: Formatar novos tutoriais e adequar os existentes para orientações práticas sobre 

os processos para o cadastramento de atividades de extensão (Cursos de extensão, Ligas 

Acadêmicas, Empresas Juniores, INEGARO, dentre outras) junto à CFOPS. 

Nova meta: Dar ampla divulgação de tais tutoriais aos docentes, aos discentes e aos técnicos 

da UFPI, visando facilitar o acesso aos tutoriais de forma a contribuir para o crescimento das 

atividades de extensão no âmbito da UFPI. 
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Objetivo: INCENTIVAR E PROMOVER AÇÕES DE EXTENSÃO VOLTADAS PARA A 

ECONOMIA SOLIDÁRIA, PRÁTICA PROFISSIONAL, O EMPREENDEDORISMO E A 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

Implantar 1(um) projeto de extensão por ano voltado para economias solidárias. 

Antiga meta: Promover a abertura de mais 12 novas Empresas Junior 

Nova meta: Promover a abertura de mais 06 novas Empresas Junior. Justificativa: Tendo em 

vista a pandemia  da Covid-19 não foi possível atender a meta anteriormente fixada. 

Aumentar o número de empresas incubadas 

Realizar anualmente (1) um evento voltado para a temática do empreendedorismo e incubação 

Objetivo: PRESTAR SERVIÇOS QUE BENEFICIAM SETORES E COMUNIDADES 

SOCIAIS 

Antiga meta: Incrementar em 100% número de ligas acadêmicas 

 Nova meta: Incrementar em 20% número de ligas acadêmicas. Justificativa: Tendo em vista 

a pandemia  da Covid-19 não foi possível atender a meta anteriormente fixada. 

Ampliar em 5% as ações de Extensão vinculadas às comunidades em vulnerabilidade 

socioeconômicas e movimentos sociais 

Objetivo: INCENTIVAR A INSERÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO NOS CURSO DE 

GRADUAÇÃO E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, SOBRETUDO NOS 

MESTRADOS PROFISSIONAIS, MELHORANDO A ARTICULAÇÃO PESQUISA-

EXTENSÃO 

Antiga meta: Aprovar em 100% dos PPCs dos Cursos de Graduação com a inserção das 

atividades de extensão como componente curricular obrigatório, adequando- se às Resoluções 

N.7/2018/CNEMEC e N. 53 CEPEX/UFPI. 

Nova meta: Tendo em vista a prorrogação do prazo para 19 de dezembro de 2022, a nova meta 

é auxiliar na implementação do cadastramento das ações de extensão curriculares no SIGAA. 

Desenvolver 45 (quarenta e cinco) projetos de extensão, preferencialmente sendo 9(nove) por 

ano e 1(um) por programa de Pós-Graduação 

Antiga meta: Realizar 10 (dez) ações de extensão anualmente com intervenção na comunidade 

externa envolvendo alunos da Pós-Graduação: 

Nova meta: auxiliar os coordenadores de programas de pós-graduação a desenvolver extensão 

como mecanismo de melhora na avaliação da CAPES 

Antiga meta: Ter anualmente no mínimo 3% de discentes matriculados em programa de Pós-

graduação participando de ações de Extensão 

Nova meta: Implementar um mecanismo que monitore, junto à PREXC, PRPG e aos 

programas stricto sensu, o grau de participação de docentes e discentes em projetos/programas 

de extensão, já que, atualmente, não existem dados sobre a participação da pós-graduação na 

extensão. 

Objetivo: AUMENTAR A OFERTA DE AÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS, LAZER E 

ESPORTE 

Realizar 2 (dois) seminários relacionados a cultura, esporte e lazer 

Realizar 4 (quatro) cursos de capacitação na área da cultura esporte e lazer. 

Realizar 1 (um) Jogo Universitário por ano na UFPI 

Realizar 1 (um) festival de música por ano 

Desenvolver 1 (um) projetos de aprendizagem em natação 

Antiga meta: Criar 02(duas) escolinhas de esportes 

Nova meta: Tendo em vista que não é possível realizar aglomeração, a nova meta é regularizar 

as Atléticas e organizar torneios, se houver condições sanitárias. 

Antiga meta: Ampliar em 20%(vinte) o número de bolsas para a orquestra e o coral da UFPI 

Nova meta: publicar o Edital PIBOC, contendo 20 bolsas para o coral e 20 bolsas para a 

orquestra. 

Criar grupo teatral institucional da UFPI 

Antiga meta: Desenvolver projeto de criação do museu da vida nordestina 

Nova meta: não sendo possível implementar o museu, criar um espaço para a orquestra da 

UFPI 
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Desenvolver projeto de criação do museu de obras artísticas da UFPI 

Desenvolver e manter atualizado catálogo com o registrar do patrimônio artístico da UFPI 

Nova meta: Ao retornar o convívio sócia e  presencial, retomar as atividades culturais e 

esportivas anteriormente planejadas.  

Objetivo: DESENVOLVER PROJETOS DE EXTENSÃO RELACIONADOS À CULTURA 

ESTRANGEIRA 

Elaborar 1(um) plano de internacionalização das ações de extensão 

Desenvolver, pelo menos, 1(um) programa/projeto de extensão por ano de cultura estrangeira 

a partir de 2021; 

Ofertar por ano pelo menos 1(um) curso de extensão em língua estrangeira anualmente 

Antiga meta: Publicar no mínimo 1(um) editais para desenvolver ações de extensão em outros 

países: 

Nova meta: Realizar contato e convênio com instituições internacionais para desenvolver 

ações de extensão 

Criar 1(um) programa de extensão envolvendo outros países com ações integradas para a 

promoção dos ODS e a inclusão social 

Nova meta: Instituir a rotina administrativa da PREXC, para a tramitação de projetos, 

programas e ações de extensão, assim como prazos para prática dos atos administrativos. 

Nova meta: Acabar com a pendência de certificados dos anos de 2018, 2019 e 2020 

Nova meta: Disponibilizar todas as informações possíveis da PREXC no site 

Nova meta: Flexibilizar o processo de renovação das propostas de ações de extensão, 

garantindo um campo de “Renovação” das propostas sem a necessidade de fazer um “novo 

cadastro” no SIGAA 

Nova meta: Aperfeiçoando do Módulo Extensão do SIGAA com a inserção de customizações 

no sistema que melhorem o processo de trabalho e agilizem o cadastramento das ações 

Nova meta: Inserir o Edital PIBEX no SIGAA assim como ocorre com o Edital PIBIC, 

adequando ao mesmo cronograma de execução 

Nova meta: Elaborar e divulgar amplamente na UFPI uma cartilha educativa com tutoriais 

acerca as funcionalidades do Módulo Extensão(SIGAA) 

Nova meta: Atualizar as Resoluções (Resoluções nº085/2018- CEPEX (Projetos e Programas) 

e Resolução nº 022/2018 – CEPEX (Eventos) e normativas relacionadas aos 

Programas/Projetos e Eventos de Extensão devido a mudança do cadastramento para processos 

eletrônicos, via SIPAC 

Nova meta: Normatizar os critérios para carga horária de membros de comissão organizadora 

de Eventos, assim como demais membros, visto que não há critérios que definam estes 

parâmetros 

Nova meta: Ampliar o acesso no módulo de Extensão e Cultura aos servidores e terceirizados 

no SIGAA, para auxiliar na demanda de responder e-mails, dando maior celeridade aos 

processos 

Nova meta: Capacitar assessores de extensão dos Centros/Campus para tirar dúvidas e dar 

apoio a CPPEC, melhorando a comunicação e a qualidade das ações de extensão na UFPI. 

 

 

 

 

XIII – DADOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE 

 

 
COORDENADORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS 

CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 
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Em março de 2020, com a suspensão das aulas presenciais devido a 

pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), as atividades dos 

Programas/Projetos de Extensão cadastrados junto à CPPEC tiveram que ser 

readequadas para que as ações de Extensão não fossem suspensas e os bolsistas 

pudessem desenvolvê-las no formato remoto, utilizando as mídias disponíveis 

para as comunidades beneficiadas, tais como: rádio, internet, aplicativos de 

celulares (WhatsApp, Telegram), redes sociais (Instagram), dentre outros.  

Neste contexto, esta coordenadoria se mobilizou para atuar remotamente 

e garantir a continuidade dos programas, projetos científicos e tecnológicos de 

extensão que estavam em andamento, bem como o cadastro e desenvolvimento de 

novos projetos e execução de diversos eventos científicos utilizando as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto da pandemia pela 

COVID-19. 

Um ponto positivo em meio a pandemia foi a possibilidade de execução 

dos eventos científicos, que foram realizados utilizando as mais diversas 

plataformas virtuais e ferramentas que ajudaram a aproximar docentes, discentes, 

conferencistas e especialistas em diversas áreas temáticas, para a produção e troca 

de conhecimentos.  Tivemos 173 eventos cadastrados em 2020 junto a CPPEC, 

via Módulo de Extensão (SIGAA). Alguns destes eventos realizados durante o 

isolamento social, foram de caráter nacional, e apenas quatro de abrangência 

internacional, visto que as tecnologias possibilitaram esta colaboração. Segue lista 

dos eventos de abrangência internacional realizados: 

 
I FÓRUM INTERNACIONAL DE ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIAS 

I CONGRESSO INTERNACIONAL JORNALISMO, INOVAÇÃO E IGUALDADE 

VII CONGRESSO SOBRE GÊNERO, EDUCAÇÃO E AFRODESCENDÊNCIA: 

AFRODESCENDENTES EM NARRATIVAS COTIDIANAS 

VI ENCONTRO NACIONAL E I ENCONTRO LATINO AMERICANO DE 

EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE 

 

Foi um ponto negativo o cancelamento e suspensão de uma parte das ações e 

projetos que não conseguiram se readequar a nova realidade imposta pela necessidade de 

distanciamento social, visto que as ações de extensão aconteciam de forma presencial em 

escolas públicas, serviços de saúde, presídios, comunidades rurais, dentre outros diversos 

locais de atuação dos extensionistas. As ações de extensão que foram canceladas ou 

suspensas, em sua maioria, foram devido a comunidade externa beneficiada não ter acesso 

as tecnologias necessárias para continuidade das ações de forma remota (internet, 

aparelhos celulares, computadores, acesso a plataformas digitais); a dificuldade dos 

professores, que não sabiam como utilizar as plataformas digitais, a necessidade de 

preparar um ambiente adequado de home office e adquirir novas habilidades para 

executar as ações de extensão em andamento, sem contar, com as restrições de alguns 

alunos que não possuíam habilidades para uso destas ferramentas digitais ou não tinham 

acesso a estes recursos tecnológicos.  

 

i. Indicadores relacionados aos Programas, Projetos e Eventos Científicos e 

Tecnológicos   
 

Em relação aos indicadores relacionados aos programas, projetos e eventos de 

extensão relacionados às áreas científicas e tecnológicas cadastrados na Coordenadoria 

de Programas, Projetos e Eventos Científicos e Tecnológicos (CPPEC) da PREXC no ano 

de 2020, tomando como base os relatórios destas ações, temos os seguintes dados, 

dispostos nas tabelas abaixo: 
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Tabela 5: Quantitativo de programas, projetos, equipe envolvida, participantes, relatórios 

recebidos e certificados de extensão cadastrados na CPPEC, no geral e por Campus/Centro/Órgão, 

2020. 

Programas 

e Projetos 

2020 

Docentes 

UFPI 

envolvidos 

Técnicos 

UFPI 

envolvidos 

Discentes UFPI 

envolvidos 

Pessoas 

atendidas 

Relatórios 

recebidos 

Certificados 

Expedidos 

441 740 276 4145 15095 162 936 

Distribuição de programas e projetos de Extensão cadastrados em 2020 por 

Campus/Centro/Órgão 
 

CA

FS 

CMR

V 

CPC

E 

CT

BJ 

CSH

NB 

CT

T 

CC

A 

CC

HL 
CT 

C

C

S 

CC

E 

CC

N 

CEA

D 

PREX

C 

SC

S 

47 69 40 1 95 4 11 37 16 65 23 20 4 5 4 

 

Tabela 6: Quantitativos de eventos de extensão cadastrados na CPPEC, as equipes envolvidas, 

os participantes, relatórios, certificados e comunidade externa, no geral e por 

Campus/Centro/Órgão, 2020. 

Eventos 

Docentes 

UFPI 

envolvidos 

Técnico

s UFPI 

envolvi

dos 

Discentes 

UFPI 

envolvidos 

Comunid

ade 

Externa 

Participan

tes 

Relatório

s 

Recebid

os 

Carga 

horária 

total 

Certificados 

Expedidos * Previsão 

184 635 77 853 655 46975 121 2425 70462 

Distribuição de eventos de Extensão cadastrados em 2020 por Centro/Campus 

CAFS 
CM

RV 

CPC

E 

CSHN

B 

CT

F 

CC

A 
CCHL CT 

CTB

J 

CC

S 

CC

E 

CCN 

 
CTT CEAD 

PREXC 

 
PREG 

16 4 7 44 6 0 30 10 1 14 22 7 2 19 1 1 

 
Tabela 7: Quantitativos de produtos e publicações, as equipes envolvidas, os participantes, 

relatórios, certificados e comunidade externa, no geral e por Campus/Centro/Órgão, 2020. 

 

Produtos e 

Publicações 

Docentes 

UFPI 

envolvidos 

Técnicos 

UFPI 

envolvidos 

Discentes 

UFPI 

envolvidos 

 

Comunidade 

Externa 

envolvida 

 

 

Público 

Estimado 

 

Relatórios 

recebidos 
Certificados 

expedidos 

41 15 0 141 9 54.237 20 273 

  Fonte: PDU PREXC 

 

 

Tabela 8:Indicadores relacionados aos produtos e publicações por Centro/Campus em 2020 

 

CPCE 
CSHNB CCHL CT 

CCS 

 

CAFS CCE HU TOTAL 

2 6 2 5 9 2 5 10 41 

   Fonte: PDU PREXC 

 

         

 

ii. Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX  

 

O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX/UFPI), por meio de 

sua Coordenadoria de Programas, Projetos, Eventos Científicos e Tecnológicos (CPPEC), 

gestora deste programa, cujas Bolsas de Extensão estão condicionadas à disponibilidade 

financeira e orçamentária da UFPI faz parte do Plano Institucional de Desenvolvimento 
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e Sistematização da Extensão e concede bolsas mensais aos alunos de graduação no valor 

de R$ 400,00, totalizando R$ 94.000,00 mensais e R$ 1.128.000,00 anual. 

O  PIBEX/UFPI, através de edital próprio, disponibiliza 235 bolsas mensais, 

em regime de meritocracia, para estudantes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da UFPI, com a finalidade de apoiar e desenvolver ações de Extensão 

Universitária sob o princípio da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão, em 

um processo acadêmico, interdisciplinar, educativo, cultural e político, que promovam a 

interação transformadora (intervenção) entre Universidade e comunidade/sociedade, 

orientadas por docentes ativos em efetivo exercício na UFPI. Com relação aos projetos 

de extensão contemplados em 2020 com bolsas do PIBEX, temos os seguintes dados: 

 
 

Tabela 5. Distribuição de cotas de bolsas e demonstrativo de pagamento do PIBEX no ano de 

2020 por Campus/Centro/Órgão. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

CAFS CPCE 

 

CSHNB 

 

 

CCA 

 

 

CCHL 

 

 

CT 

 

CCS CCE CCN CTT PREXC CTBJ 

 

23 

 

31 76 8 32 5 41 5 10 1 2 1 

           Fonte: Requisições de pagamento - CPPEC/PREXC (2020). 

 

 
Quadro 1. Demonstrativo de pagamento de bolsas de extensão (PIBEX) durante o ano de 2020. 

Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

 

 

 

iii. Seleção e Fomento a Projetos de Extensão no Enfrentamento à COVID-19 

 

 

Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS Cov2), 

com consequente suspensão do calendário acadêmico de 2020.1, no dia 17 de março de 

2020, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREXC, se mobilizou para que as ações no 

âmbito da extensão pudessem ser executadas no formato remoto, tornando público o 

Edital nº 004/2020 PREXC/UFPI - Seleção e fomento a projetos de extensão no 

enfrentamento à COVID-19, destinado exclusivamente à seleção e concessão de bolsas a 

Projetos de Extensão relacionados ao enfrentamento da COVID-19 e de suas 

consequências. O recurso destinado para pagamento de bolsas neste Edital, cuja vigência 

Mês Valor Pago (R$) 

Janeiro 97.600,00 

Fevereiro 94.400,00 

Março 45.200,00 

Abril 96.800,00 

Maio 92.000,00 

Junho 79.600,00 

Julho 78.400,00 

Agosto 79.200,00 

Setembro 84.800,00 

Outubro 83.600,00 

Novembro 81.200,00 

Dezembro 76.400,00 

Valor Total: 989.200,00 
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das bolsas foi de 01 de julho a 31 de dezembro de 2020 totalizou R$ 180.000,00. A 

concessão de bolsas por projeto foi de até no máximo R$ 2.500,00 mensais, podendo 

chegar ao valor máximo de R$ 15.000,00 durante os seis meses de vigência do mesmo. 

Com relação aos projetos de extensão contemplados com bolsas no Edital nº 004/2020 

PREXC/UFPI (Edital COVID-19) em 2020, temos os seguintes dados: 

 
Tabela 6. Distribuição de cotas de bolsas e demonstrativo de pagamento do Edital COVID-19, 

de julho a dezembro de 2020  por Campus/Centro/Órgão. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

CAFS CPCE 

 

CSHNB 

 

 

CTF 

 

 

CCHL 

 

 

CT 

 

CCS CCE CCN CTT PREXC CTBJ 

5 11 11 5 9 0 13 07 0 0 0 0 

 

 

  Fonte: Requisições de pagamento - CPPEC/PREXC ano (2020). 

 

 

 

Além do Edital n°004/2020 PREXC/UFPI, destinado ao fomento de projetos de 

Extensão no enfrentamento à COVID-19, a Pró-reitora de Extensão – PREXC, 

regulamentou de forma excepcional e temporária, a prestação de serviços gratuita e a 

institucionalização de produtos e publicações emergentes no enfrentamento da COVID-

19 e de suas implicações, como ação de extensão no âmbito da UFPI, por meio das 

Portarias 06/2020 e 07/2020 –PREXC/ UFPI.  Outra ação importante foi a publicação 

de notas que flexibilizaram a tramitação dos processos de extensão, o que possibilitou à 

extensão um avanço significativo mesmo em tempos de pandemia, garantindo o seu 

protagonismo mais uma vez.  

 

 

iv. Seminário de Extensão e Cultura 

 

 

O II SIUFPI Seminários Integrados da Universidade Federal do Piauí teve como 

tema “UFPI: compromisso, desafios e patrimônio social no contexto da pandemia”. O X 

SEMEX que foi um dos Seminários do II SIUFPI teve como tema em 2020, “O 

protagonismo da Extensão na UFPI e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS)”. Importante destacar que o evento foi realizado totalmente em ambiente virtual, 

com programação para o dia 11 de novembro de 2020, turnos manhã e tarde.  

A segunda edição do SIUFPI foi preparada no contexto da pandemia pela 

COVID-19, que determinou medidas restritivas de enfrentamento, sendo 

Quadro 2. Demonstrativo de pagamento de Bolsas de extensão Edital COVID-19 no ano de 

2020. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

Mês Valor Pago (R$) 

Julho 28.100,00 

Agosto 33.000,00 

Setembro 37.500,00 

Outubro 37.700,00 

Novembro 30.300,00 

Dezembro 31.000,00 

Valor Total: 197.600,00 
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necessário manter o isolamento social, e com este novo cenário de ensino remoto, 

foi necessário a apropriação das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs), o que representou mais um desafio a ser superado pela comunidade 

acadêmica. Nesse sentido, mesmo no formato remoto, o X SEMEX conseguiu ser 

realizado, cumprindo seu papel de divulgar as ações de extensão no âmbito da 

UFPI para toda sociedade piauiense, que tem reconhecido a Universidade como 

importante Instituição conectada com as ações do estado do Piauí. 

 A programação do evento contou com 2 Palestras, 16 Oficinas sobre 

temas extremamente relevantes para a extensão universitária no atual contexto. O 

evento foi coordenado pelo Prof. Dr. Antônio Aécio de Carvalho Bezerra e contou 

com apoio dos servidores da PREXC para a execução das atividades propostas no 

formato remoto. 

O X SEMEX premiou os 17 melhores trabalhos apresentados na 

modalidade oral e performance, sendo escolhidos os três melhores trabalhos por 

área temática (Saúde, Educação, Cultura e Outros), e 12 melhores na modalidade 

pôster. Diferentemente do SEMEX dos anos anteriores, em 2020, os autores 

escolheram dentre as modalidades pôster, apresentação oral ou performance. 

Assim, cada trabalho foi avaliado considerando a modalidade escolhida. O 

ranking dos melhores trabalhos foi organizado por modalidade específica e não na 

sua totalidade. Foram divulgados e certificados os melhores trabalhos 

apresentados em cada modalidade. Os certificados de premiação foram enviados 

para o e-mail dos professores orientadores. Ao todo, tivemos 1.728 participantes, 

384 trabalhos apresentados nas modalidades pôster, comunicação oral e 

performance e 27 mostras de comunidades de grande relevância social. 

O número de inscritos e de trabalhos apresentados superou o ano de 2019, 

que teve 1.619 inscritos, entretanto, não superou o quantitativo de trabalhos 

submetidos (386) neste mesmo ano.  Diante do cenário de pandemia, considerou-

se tais números positivos, pois se manteve a divulgação das ações de extensão e 

houve ampla participação da comunidade acadêmica no X SEMEX, mesmo no 

contexto pandêmico. 

Algumas dificuldades aconteceram na execução do SEMEX, como o 

atraso na divulgação das premiações dos pôsteres que não aconteceu na solenidade 

de encerramento do SIUFPI 2020, em função de problemas referentes à conclusão 

da avaliação destes no tempo hábil. Entretanto, foram divulgados os trabalhos 

mais bem avaliados nesta modalidade após finalização da avaliação. 

Em relação à publicação dos Anais e dos resumos expandidos, todos os 

trabalhos apresentados no evento devem ser publicados nos Anais do X SEMEX 

e VII Mostra de Comunidades da UFPI. Na Revista Extensão e Cultura da UFPI 

serão publicados os 50 melhores trabalhos do ranking geral. 

Muitos desafios foram vivenciados na organização e realização do X 

SEMEX, que aconteceu, pela primeira vez, de forma remota e com as limitações 

inerentes a este novo formato. Avalia-se como positiva a participação expressiva 

da comunidade acadêmica no X SEMEX e apesar das dificuldades, foi possível 

realiza-lo a contento, garantindo a certificação de todos os envolvidos.                   
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COORDENADORIA DE PROGRAMAS E CURSOS DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E POLÍTICAS SOCIAIS  

 

i. Cursos de Extensão  

 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19. A referida pandemia 

impactou os cursos de extensão, que passaram a ser implementados através de tecnologias 

que possibilitam a educação a distância.   

Os dados abaixo demonstram que o número de docentes UFPI envolvidos mais 

que triplicou em relação ao ano de 2019, o mesmo ocorrendo com o número de técnicos 

UFPI envolvidos. A quantidade de discentes UFPI envolvidos nos cursos de extensão 

ofertados teve um aumento de 76,72% em relação ao ano anterior. No entanto, o número 

de pessoas atendidas só foi majorado em 1,02%. 

Houve uma queda brusca no tocante ao número de certificados expedidos, em 

relação ao ano de 2019, motivada por dois fatores: o não envio pelos docentes 

coordenadores dos cursos realizados do relatório final e a alteração do cronograma de 

realização do curso para o ano de 2021 em razão da pandemia de Covid-19. 

 

 

A tabela abaixo mostra, quantitativamente, os indicadores relacionados aos 

cursos de extensão no ano de 2020: 

 
Tabela 7 – Indicadores relacionados aos cursos de extensão na UFPI em 2020: 

Cursos Docentes UFPI 

envolvidos 

Técnicos da 

UFPI envolvidos 

Discentes da 

UFPI envolvidos 

Pessoas 

atendidas 

Relatórios 

Recebidos 

Certificados 

Expedidos 

235 929 92 2.209 28.738 111 8.110 

 

Tabela 8: Indicadores relacionados aos cursos de extensão por Centro/Campus em 2020: 

Floriano Parnaíba Bom 

Jesus 

Picos CCA CCHL CT CCS CCE CCN CEAD CTT 

27 10 8 34 2 26 26 24 37 8 30 3 

 

Tabela 9: Quantitativos de prestação de serviços, as equipes envolvidas, os participantes, 

relatórios, certificados e comunidade externa, no geral e por Campus/Centro/Órgão, 2020. 

 

Prestação 

de Serviços 

Docentes 

UFPI 

envolvidos 

Técnicos 

UFPI 

envolvidos 

Discentes 

UFPI 

envolvidos 

 

Público 

estimado 

 

 

Relatórios 

Recebidos 

Certificados 

expedidos 

26 59 07 150 8.440 16 227 

  Fonte: PDU PREXC 

 

ii. Ligas acadêmicas   

 

Liga Acadêmica é uma entidade civil primordialmente estudantil com 

participação obrigatória de docentes, sem fins lucrativos e que tem à sua frente um grupo 

de estudantes que decidem aprofundar seus estudos sem uma área específica do 

conhecimento, atendendo demandas da população, favorecendo a relação ensino, 

pesquisa e extensão. 
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Em 2019, a PREXC cadastrou um número considerável de novas ligas. A 

aprovação, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX/UFPI), da Resolução 

104/2018 que traz o Regimento das Ligas Acadêmicas no âmbito da UFPI, estabelecendo 

normas para a sua criação, cadastramento e funcionamento, favoreceu esse aumento no 

número de ligas cadastradas. Em dezembro de 2020 havia 76 Ligas Acadêmicas 

cadastradas no âmbito da UFPI. A tabela abaixo estratifica a distribuição das mesmas. 

 
Tabela 10: Indicadores relacionados a Ligas acadêmicas em 2020: 

Centro/Campus  Quantidade de Ligas Acadêmicas 

CCS 25 

CT 06 

CCHL 02 

CCA 02 

PARNAÍBA 19 

BOM JESUS 03 

FLORIANO 01 

PICOS 18 

TOTAL 76 

 

iii. Empresas Incubadas  

O Programa de Incubação de Empresas da Universidade Federal do Piauí foi 

criado em 2003 por iniciativa e parceria com o Sebrae/PI e com suporte financeiro de 

editais do Programa Nacional de Incubação de Empresas do Ministério de Ciências e 

Tecnologia. Naquela época nasceu a “Incubadora de Empresas do Agronegócio Piauiense 

– INEAGRO. 

O objetivo geral da INEAGRO é apoiar a formação e consolidação de micro e 

pequenas empresas do agronegócio, em seus aspectos tecnológicos, gerenciais, 

mercadológicos e de recursos humanos segundo a Lei de Inovação, lei nº 10.973/2004, 

atualizada pela nova Lei 13.243/16 e seu Decreto Lei 5.563/2005.  

Atualmente, existem 06 empresas cadastradas, conforme listada na tabela 

abaixo. 
 

Tabela 11: Indicadores relacionados a Empresas Incubadas em 2020: 

ECODRYTEC – Desidratadora Solar de frutas e hortaliças 

FITO FIT – Micro indústria de gênero alimentícios e produtos nutracêuticos 

ORGÂNICOS – Hortas em pequenos espaços 

NEW HOPE – Terapias inovadoras em saúde animal 

TUTOR VIRTUAL – Plataforma digital 

GARAGEM ORGÂNICA – Delivery de Alimentos 
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iv. Empresas Juniores  

A Empresa Junior é uma Associação Civil sem fins lucrativos, devidamente 

inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica com estatutos registrados em 

Cartórios de Registros, de cunho educacional, social, científico e tecnológico, que presta 

serviços e desenvolve projetos para empresas, entidades e sociedade em geral, 

constituída por alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPI e 

geridas exclusivamente por eles, sob a orientação e supervisão de professores do quadro 

da UFPI, aptos a tal fim.  

No âmbito da UFPI ela foi reconhecida institucionalmente como Programa 

Especial de Extensão, através da Resolução 120/2014 – CEPEX, que trata de sua 

regulamentação e funcionamento.  

Pelas características funcionais que desenvolvem, principalmente pela troca de 

valores acadêmicos e profissionais para com o mercado globalizado da região, as 

Empresas Juniores da UFPI são cadastradas na CFOPS/PREXC.  

 

Tabela 12: Indicadores relacionados a Empresas Juniores em 2020: 

 Empresa Junior  Situação 

01 ANÁLISE Jr (CCHL) Regularizada em 2017 

02 MODE Jr (CT) Regularizada em 2017 

03 EFLOPI Jr (CPCE) Regularizada em 2018 

04 AGRITEC Jr (CPCE) Regularizada em 2018 

05 MAE Jr (CAFS) Regularizada em 2019 

06 TRÓPICOS Jr 

(PICOS) 

Em processo de regularização desde 2019 (encontra-se na 

PROPLAN) 

07 ENG ELETRICA (CT) Em processo de regularização desde 2019 (encontra-se na 

PROPLAN) 

08 PROJETECH (CT) Em processo de regularização desde 2020 (encontra-se na 

PROPLAN) 

 

v. Núcleos de Extensão   

O Núcleo de extensão se caracteriza como um grupo de extensionistas com 

propostas de ações conjuntas em áreas e linhas temáticas de extensão enquadradas em 

áreas de conhecimento estabelecidas pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) do MEC, com o propósito de coordenar, acompanhar, 

fomentar e articular, propor, bem como, orientar, apoiar, potencializar e publicizar 

atividades de extensão que viabilizem a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, 

articulados com as demandas da sociedade e que estejam de acordo com as diretrizes e 

normativas que regem a extensão universitária no Brasil e no âmbito da UFPI. 

As regras que regulamentam a política de criação e funcionamento de Núcleos 

de Extensão no âmbito da UFPI foram estabelecidas de forma pioneira através da 

Resolução nº 047/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX).  

 

vi. PET 

 

Programa de Educação Tutorial, através da Resolução n° 7 de 30/04/2021, foi 

prorrogado o prazo para a execução do recurso de custeio do exercício de 2020 para 
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30.07.2021. Ficando definido como 31.08.2021 a nova data final para o envio pelo Tutor 

ao Pró-Reitor do Relatório de Atividades e Prestação de Contas. Desta forma, ainda não 

se encontram encerradas as atividades dos grupos PET referente ao exercício 2020. 

Por fim, destaque-se que atualmente temos 10 grupos PET com tutoria homologada em 

atividade no âmbito da UFPI 

 

Tabela 13:Indicadores relacionados aos grupos PET em 2020 

Intervenção 

socioambiental 

em Uruçuí-Una 

PET - 

Conexões 

2010 Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

DANIELA 

VIEIRA 

CHAVES 

Ecoturismo de 

base 

comunitária no 

delta do 

Parnaíba 

PET - 

Conexões 

2010 Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

SHAIANE 

VARGAS 

DA 

SILVEIRA 

PET Integração: 

ação integrada 

em educação, 

cidadania e 

inclusão social 

PET - 

Conexões 

2010 Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

CECILIA 

MARIA 

RESENDE 

GONCALV

ES DE 

CARVALH

O 

Cidade, Saúde e 

Justiça 

PET - 

Conexões 

2010 Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

ANA 

LARISSA 

GOMES 

MACHAD

O 

SERVIÇO 

SOCIAL Curso 

específico PT 

UFPI 51680 

Grupo 

PET 

 

Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

MARIA 

DALVA 

MACEDO 

FERREIRA 

HISTÓRIA 

Curso específico 

PT UFPI 51679 

Grupo 

PET 

 

Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

JOHNY 

SANTANA 

DE 

ARAUJO 

FILOSOFIA 

Curso específico 

PT UFPI 51678 

Grupo 

PET 

 

Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

FABIO 

ABREU 

DOS 

PASSOS 
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PEDAGOGIA 

Curso específico 

PT UFPI 51681 

Grupo 

PET 

 

Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

HILDA 

MARA 

LOPES 

ARAUJO 

Grupo PET 

Engenharia 

Elétrica 

PET - 

Conexões 

2013 Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

MARCOS 

ANTONIO 

TAVARES 

LIRA 

Grupo PET 

Ciências 

Biológicas 

PET - 

Conexões 

2013 Sim Tutoria 

homologada 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL DO 

PIAUÍ 

MAURO 

SERGIO 

CRUZ 

SOUZA 

LIMA 

 

 

COORDENADORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DE 

CULTURA, ESPORTE E LAZER  

 

O ano 2020 para todos, e principalmente para a cultura e o esporte foi 

muito difícil, já que além de lutarmos contra uma doença desconhecida e 

apavorante, tivemos que encarar um total despreparo das instituições, professores e 

alunos, no que diz respeito às atividades não presenciais, assim como, a 

impossibilidade de cumprir as metas estabelecidas no planejamento de 2020, feito 

ainda em 2019, não prevendo o caos pandêmico.  

A forma que os órgãos de educação encontraram para continuar o ano 

letivo foi a mudança de aula da modalidade presencial para a remota, que é o 

ensino intermediado pelas tecnologias. Essa metodologia causou muita 

insegurança e medo nos docentes, já que muitos não tinham a tecnologia como 

ferramenta de ensino, e eram poucos familiarizados com as plataformas de 

comunicação desse novo momento. Naqueles dias apavorantes, deparamos com 

uma completa implosão de planejamento e ação.  

Esse momento inesperado fez com que muitos extensionistas buscassem 

aprender novas tecnologias para se reinventarem e aprimorarem a sua prática de 

atuação.  

Muitas dificuldades tornaram-se evidentes naquele cenário, como por 

exemplo, a falta de participação da comunidade beneficiada nos projetos e nas 

aulas não presenciais por diferentes motivos e, principalmente, a dificuldade de 

alguns professores em aliar as tecnologias digitais às suas metodologias de ensino. 

No mesmo sentido, outro obstáculo: a dificuldade tecnológica dos alunos e 

comunidade a terem acesso a uma plataforma digital adequada e de qualidade.  

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura, naquele momento, começou a 

adaptar-se àquela nova era, e lançou o Projeto “Em Busca de Extencionistas”, o 

qual obteve um retorno espetacular, contando com 6 eventos e 16 produtos 

cadastrados na área cultural. Com tudo isso, o planejamento do PDU e PDI foi 

prejudicado em alguns pontos, tendo em vista que ele foi escrito para uma situação 

totalmente diferente, sem a previsão de uma pandemia. 
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Em 2020 também aconteceu o X Seminário de Extensão e Cultura – 

SEMEX, no qual foram ministradas 16 oficinas e 2 palestras, que envolveram 

temas culturais bastantes significantes para o atual cenário extensionista. Foram 

apresentados 384 trabalhos, envolvendo pôsteres, comunicação oral e 

performance cultural. 

As condições do Normal para o Novo Normal ainda carecem de 

adaptações para se atingirem as metas e metodologias anteriormente estabelecidas 

no PDI-PDU. As limitações trazidas por esse “novo mundo”, apesar de restringir 

as atividades culturais e esportivas, fez com que extensionistas ampliassem 

horizontes e permitissem se reinventar por meio dos recursos disponíveis. 

 
Tabela 14: Quantitativos de programas, projetos, equipe envolvida, participantes, relatórios e 

certificados de extensão cadastrados na CPCEL, no geral e por campus/centro/órgão. 

Programas e 

Projetos 

2020 

Docentes UFPI 

envolvidos 

Técnicos 

UFPI 

envolvidos 

Discentes 

UFPI 

envolvidos 

Pessoas 

atendidas 

Relatórios 

recebidos 

Certificados 

expedidos 

15 43 12 26 13.111 2 27 

Distribuição de programas e projetos de Extensão cadastrados em 2020 por 

Campus/Centro/Órgão 
 

CMRV CPCE CTBJ CSHNB CCS CCE 

2 2 1 2 1 7 

 

Tabela 15: Quantitativos de eventos de extensão cadastrados na CPCEL, as equipes envolvidas, os 

participantes, relatórios, certificados e comunidade externa, no geral e por campus/centro/órgão. 

Eventos 

Docentes 

UFPI 

envolvidos 

Técnicos 

UFPI 

envolvidos 

Discentes 

UFPI 

envolvidos 

Comunidade 

Externa 
Participantes 

Relatórios 

Recebidos 

Carga 

horária 

total 

Certificados 

Expedidos * 

Previsão 

9 21 0 34 32 217 5 346h 147 

Distribuição de eventos de Extensão cadastrados em 2020 por Centro/Campus 

Floriano CCS CCE 
 

CEAD 

2 1 5 1 

 

i. Programa Institucional de Orquestra e Coral – PIBOC 

 

O Programa PIBOC foi normatizado através do edital 031/2018, com 

vigência até 28/02/2020, e prorrogado por aditamento até 30 de junho de 2020. 

Depois dessa data o projeto no formato que existia foi extinto. Foi criado um grupo 

de estudos para lançamento de um novo edital em um formato diferente, portaria 

nº 11/2020, de 19 de junho de 2020. Contudo, por motivos de trabalho remoto e a 

não autorização de apresentações presenciais, o projeto não evoluiu no segundo 

semestre de 2020. Um projeto de institucionalização foi apresentado e está em 

fase de edição final. 

Com relação aos projetos de extensão contemplado em 2020 com bolsas 

do PIBOC e bolsas, excepcionais, PIBEX, temos os seguintes dados: 
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Tabela 16: Distribuição de cotas de bolsas e demonstrativo de pagamento do PIBOC no ano de 

2020 por Campus/Centro/Órgão. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

CCE 

40 

Fonte: Requisições de pagamento - CPCEL/PREXC ano (2020). 

 

 

 

 

Quadro 03: Demonstrativo de pagamento de Bolsas de extensão no ano de 2020. Teresina, 

Piauí, Brasil, 2020.l 
Mês Valor Pago (R$) 

Janeiro de 2020 R$ 16.000,00 

Fevereiro de 2020 R$ 15.600,00 

Março de 2020 R$ 15.200,00 

Abril de 2020 R$ 16.000,00 

Maio de 2020 R$ 18.800,00 

Junho de 2020 R$ 18.800,00 


