
Cursos de Extensão realizados em 2013 

Título  Objetivo Depto. Inicio Término Áreas 
Temáticas 

CH Pub 

400 do CEPED/UFRPE: 
Formação em Defesa Civil   

 Disponibilizar à comunidade da UFRPE conhecimento sobre o trabalho na 
defesa pelo civil junto ao Ceped.      

CEPED 04.11.2013 20.12.2013 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

60 500 

Atividades complementares 
para os discentes da UFRPE-
UAST - minicursos na área de 
ciências agrárias 

Melhorar a formação acadêmica dos alunos dos cursos de graduação da 
UFRPE com ênfase nos cursos de ciências agrárias, dos alunos de escolas 
técnicas e a formação continuada dos produtores rurais.   

ADM 22.08.2013 04.10.2013 Educação 96 40 

Capacitação de Gestores de 
Associações e Cooperativas de 
Serra Talhada-PE 

Geral         Capacitar os gestores de associações e cooperativas de Serra 
Talhada/PE, através de minicursos  nas áreas de Gestão, 
Empreendedorismo, Finanças, Contabilidade, Produção e Qualidade, 
Economia Solidária, Marketing e Comercialização e Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade.      

ADM 18.03.2013 15.12.2013 Educação 285 84 

Capacitação em Agroecologia e 
Gestão Sustentável 

O aluno deve concluir o curso sendo capaz de compreender a agropecuária 
de base agroecológica, e seja capaz, de iniciar processos de transição para 
modelos gerenciais mais sustentáveis. 

DZOO 09.11.2013 01.12.2013 Meio ambiente 32 50 

Capacitação em Consultoria 
Organizacional 

Capacitar os integrantes da Empresa de Consultoria Junior da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada para a compreensão dos aspectos envolvidos 
numa consultoria empresarial, possibilitando o melhor desenvolvimento de 
suas atividades  

ADM 25.06.2013 12.07.2013 Tecnologia e 
Produção 

61 30 

Construindo Projetos de 
Pesquisa na Parceria UFRPE - 
CODAI 

Proporcionar subsídios e orientações para a construção de projetos de 
pesquisa na área de Educação.     

DEDU 29.04.2013 29.05.2013 Educação 30 20 

Consultoria Organizacional: 
uma carreira empreendedora 
para profissionais de diversas 
áreas 

Despertar o espírito empreendedor dos participantes para o 
desenvolvimento de uma carreira na área de consultoria organizacional, 
ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.     

DADM 27.11.2013 28.11.2013 Trabalho 8 50 

Curso de AutoCad aplicado à 
Engenharia Florestal 

Contribuir para a melhor formação dos graduandos, sempre com olhar 
atento ao mercado que o espera.     

DCFL 01.04.2013 26.04.2013 Educação 30 30 

Curso de Cerimonial e 
Comunicação Formal 

Capacitar e preparar servidores, alunos e demais profissionais, visando 
promover um melhor desempenho nas suas atividades, obtendo êxito no 
exercício profissional.     

CAC 05.08.2013 28.09.2013 Comunicação 30 130 

Curso: Projetos de Pesquisa 
Científica: Fundamentos 
Lógicos 

1. Esclarecer conceitos básicos relacionados com os projetos de pesquisa 
científica;  2. Recuperar as noções básicas da ciência e suas relações com 
outras formas de conhecimento;  3. Recuperar as relações lógicas entre 
pergunta e resposta, entre problema e processos científicos, entre técnicas, 
métodos, teorias e pressupostos epistemológicos.  4. Oferecer instrumentos 
para os pesquisadores elaborar seus projetos de pesquisa de acordo com 
as exigências das agências de fomento (CNPq, CAPES, FAPESP, INEP, 
FINEP).   

DEDU 19.04.2013 19.04.2013 Educação 8 90 



Elaboração e Gestão de 
Projetos Sociais 

Envolver pessoal técnico de prefeituras em programas de desenvolvimento 
local capaz de nortear a busca e gestão de soluções competentes para o 
fortalecimento de grupos e formação de parcerias e patrocínios necessários 
à realização de ações de inclusão social.     

CIC 07.05.2013 06.08.2013 Educação 126 42 

Estratégias Logísticas para 
Comércio Internacional nas 
Microempresas 

Expor os modais logísticos e as operações de movimentação de cargas nos 
terminais portuários e aeroportuários. Analisar as características de custo, 
tempo de trânsito e variabilidade dos modais. Estudar os sistemas de 
estocagem para o comércio internacional. Discorrer sobre as barreiras 
tarifárias, não tarifárias e acordos de comércio internacional. 

DADM 28.11.2014 29.11.2014 Tecnologia e 
Produção 

8 20 

I Curso de Biossegurança para 
Laboratórios de Ensino e 
Pesquisa 

Capacitar estudantes e profissionais quanto às questões da biossegurança 
em laboratórios de ensino e pesquisa. 

PRAE 11.03.2013 22.03.2013 Educação 20 30 

III Curso de Formação de 
Educadores da Bacia do 
Capibaribe 

Envolver professores, gestores e lideranças locais em uma formação com 
foco na realidade hidroambiental da bacia do Capibaribe e na gestão 
compartilhada da água;  Estimular, através da formação continuada, 
processos de produção de conhecimento das realidades locais a partir de 
investigações e análises críticas.  Incentivar a formação de uma rede de 
educadores ambientais através do vínculo com o Programa Capivara. 

PRAE 29.08.2013 30.08.2013 Meio ambiente 20 50 

Novos desafios para a 
comunicação organizacional: o 
uso das redes sociais 

Capacitar estudantes de cursos de graduação em Administração com o 
arcabouço teórico relacionado às redes sociais digitais, abordando mais 
especificamente as aplicações e implicações que decorrem do seu uso 
pelas empresas;    Analisar os principais desafios relacionados à  
comunicação, imagem Institucional e comportamento organizacional nas 
redes sociais digitais.     

DADM 01.11.2013 30.11.2013 Comunicação 8 32 

Oficinas didáticas de ensino da 
linguagem 

Oferecer aos participantes um referencial para o ensino-aprendizagem de 
língua materna, tomando os gêneros como objetos de ensino;  Oportunizar 
aos graduandos em Letras a atuação no campo profissional da formação 
docente.  Diante disso, tomamos como.             

DEDU 01.04.2013 31.12.2013 Educação 40 86 

Programa de formação para 
gestores de ONG 

Capacitar gestores de ONGs e de movimentos sociais para dar conta de 
suas atividades cotidianas sem perder a capacidade de refletir e produzir 
novos conhecimentos. 

DECISO 04.11.2013 07.07.2014 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

180 110 

Pronúncia do Inglês Norte 
Americano 

• Ajudar o aluno/professor a tornar-se independente quanto à pronúncia de 
palavras em inglês pela leitura de transcrições fonéticas.  • Encorajar o 
aluno/professor a praticar os sons da língua inglesa, visando a uma 
comunicação mais natural.  • Dar ao aluno/professor a oportunidade de ler 
textos em inglês com a correta entonação.  • Ajudar o aluno/professor a se 
comunicar em inglês, utilizando os conhecimentos de sons e de entonação 
corretos, tornando-se, dessa forma, melhor entendido.  • Auxiliar o 
professor a transmitir os conhecimentos praticados em sua aula, junto aos 
seus alunos.   

ADM 20.07.2013 28.06.2014 Educação 60 15 

Total       1409 

 


