
 

Eventos realizados pela PRAE em 2013 

 

Nome do evento Natureza Objetivo Depto Área 
temática 

CH Organização Quantidade de 
participantes 

 1ª Semana de Práticas em Zootecnia  Semana Realizar oficinas de técnicas relacionadas à Zootecnia, bem como demonstrar a 
importância do conhecimento destas técnicas para o estudante de Zootecnia.     

DZOO Educação 20 5 210 

 IV Semana de Ciências Sociais Semana Contribuir para a formação dos discentes de Ciências Sociais;  • Promover 
atualização e intercâmbios dos discentes dos Cursos de Ciências Sociais de 
Pernambuco;  • Vivenciar trocas de saberes e novas formas de produção de 
conhecimento;  • Estimular a produção técnico-científico-cultural de docentes e 
discentes dos Cursos de Ciências Sociais de Pernambuco;  • Fomentar a pesquisa, 
o ensino e a extensão em linhas e temáticas das Ciências Sociais direcionadas 
para o contemporâneo e seus fenômenos;  • Estimular o fortalecimento de laços 
de amizade e solidariedade entre docentes e discentes através de momentos de 
confraternização e de atividades socioculturais.  • Oportunizar espaço e 
reconhecimento a grupos artísticos formados por estudantes, especialmente as 
bandas de música, através de uma apresentação de encerramento.   

DECISO Educação 60 22 475 

1° Simpósio de Tecnologia Científica Simpósio Gerar discussões e debates capazes de criar ou aumentar o senso crítico em 
relação ao desenvolvimento científico tecnológico em respeito aos seres vivos e 
ao meio ambiente, expandindo o conhecimento sobre a real importância da 
ciência e tecnologia para os dias atuais.   

PRAE Tecnologia e 
Produção 

30 11 400 

Alimentação Saudável para 
Universitários – Substituindo 
Alimentos e Vivendo com mais Saúde 

 Geral  Promover evento de conscientização e orientação nutricional para jovens 
universitários frequentadores da UFRPE.    

DTR Educação 4 1 41 

Ciclo de Palestras Sobre Gestão de 
Negócios, Empreendedorismo, Gestão 
Pública e Desenvolvimento Local -  
Módulo: Município De São José do 
Belmonte-PE 

Palestras Promover a apresentação de palestras aos empresários, gestores e agentes 
públicos  do Município de São José do Belmonte-PE, nas áreas de Gestão de 
Negócios, Empreendedorismo, Gestão Pública e Desenvolvimento Local.     

UAST/ADM Educação 32 10 91 

Ciclo de Palestras Sobre Gestão De 
Negócios, Empreendedorismo, Gestão 
Pública e Desenvolvimento Local -  
Módulo: Município de Serra Talhada-

Palestras Promover a apresentação de palestras aos empresários, gestores e agentes 
públicos  do Município de Serra Talhada-PE, nas áreas de Gestão de Negócios, 
Empreendedorismo, Gestão Pública e Desenvolvimento Local.       

UAST/ADM Educação 32 11 91 



PE 

Ciclo de Palestras Sobre Gestão 
Pública, Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Local  Módulo: 
Município de Triunfo-PE  

Palestras Apresentar aos empresários do Município de Triunfo-PE, palestras nas áreas de 
Gestão Pública, Empreendedorismo e Desenvolvimento Local.     

UAST/ADM Tecnologia e 
Produção 

32 5 42 

Coletânea de Pintura sobre Tela  Difundir a arte local por meio de pinturas e telas, com temáticas variadas  CAC Cultura 10 4 340 

Coletânea de Pintura sobre Tela  Difundir a arte local por meio de pinturas e telas, com temáticas variadas.   CAC Cultura 24 4 675 

Competição de Plano de Negócio  Estimular a cultura do empreendedorismo e inovação nos alunos;  Fomentar a 
cultura de planejamento empresarial;  Capacitar os alunos detentores do melhor 
plano para a carreira empreendedora;   

DADM Trabalho 48 3 77 

Curso sobre Produção de Silagem  Oportunizar o aperfeiçoamento de estudantes e interessados ao tema.   DZOO Tecnologia e 
Produção 

4 13 55 

Educação Ambiental Na Formação 
Inicial de Professores: Olhares para o 
Currículo 

 Promover diálogos entre os atores das licenciaturas da UFRPE (UAST, UAG e 
Recife), como coordenadores de cursos, integrantes dos CCD e NDE, professores 
e acadêmicos, sobre a inserção da educação ambiental (EA) na formação inicial 
de professores, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental (CNE/CP nº 2, de 15/06/2012).     

PRAE Meio 
ambiente 

30 3 140 

Encontro de Agricultores de 
Macaparana 

 Promover a disseminação de conhecimentos específicos para se atender 
necessidades de apoio técnico aos agricultores familiares do município de 
Macaparana/PE. 

CIC Trabalho 60 5 69 

Exposição da artista plástica mirim 
Maria Luiza Saldanha Gazzaneo 
Teixeira  

 Expor os trabalhos da artista mirim Maria Luiza Saldanha Gazzaneo Teixeira, por 
meio de suas telas.     

CAC Cultura 27 4 90 

Exposição Itinerante de Fotografia – 
“Coro Universitário “Ontem e Hoje”: 
100 anos da UFRPE e 43 anos do Coral 
Canto Repentino 

 Propagar a história, música e arte do Coral Universitário da UFRPE em 
comemoração aos seus 43 anos de fundação.     

CAC Cultura 32 6 1625 

Exposição Itinerante do Artista 
Plástico: Jonas Vitor de Oliveira Silva 

 Despertar a revelação de novos talentos e artistas, por meio da divulgação de 
seus quadros. 

CAC Cultura 83 4 385 

Exposição: A Arca de Evoé: máscaras 
carnavalescas - 1ª Mostra  

  Disseminar a cultura das máscaras carnavalescas de Pernambuco.          CAC Educação 80 4 145 

Exposição: A Arca de Evoé: máscaras 
carnavalescas - 2ª Mostra 

  Disseminar a cultura das máscaras carnavalescas de Pernambuco.              - Evitar 
que a técnica de produção de máscaras artesanais seja esquecida.   

CAC Cultura 72 4 300 

Exposição: A Via Sacra em Revistas  Investigar de que forma a Semana Santa é retratada em revistas de veiculação 
nacional.     

CAC Cultura 16 4 185 

Exposição: Leituras em Folia  Investigar de que modo o Carnaval é retratado em revistas, periódicos e livros.     CAC Cultura 24 4 330 

Feira de Artesanato - 1ª Mostra  Buscar valorizar o trabalho artesanal local e regional, fazendo do artesanato uma 
fonte de renda para os expositores.     

CAC Cultura 16 4 310 

Feira de Artesanato - 2ª Mostra  Buscar valorizar o trabalho artesanal local e regional, fazendo do artesanato uma 
fonte de renda para os expositores.         

CAC Cultura 40 4 310 

Feira de Artesanato - 3ª Mostra   Buscar valorizar o trabalho artesanal local e regional, fazendo do artesanato uma 
fonte de renda para os expositores.        artesanato.   

CAC Cultura 16 4 310 



Guiné-Bissau: 40 Anos na busca pela 
paze estabilidade social 

 Comemor o Dia da Independencia da Guine Bissau, e partilhar os nossos 
Conhecimentos, Sentimentos de Orgulho e Cidadania Juntos com outras 
Comunidades Local. 

CGCG Cultura 16 3 5 

I BioCiclo da UFRPE       • Prover cursos de curta duração nos quais sejam abordados e discutidos 
assuntos essenciais, multidisciplinares e de grande interesse por parte de alunos 
de graduação, oferecendo melhor preparação, além de contribuir para a 
qualificação dos alunos de graduação da UFRPE e de outras instituições de 
ensino;    • Promover intercâmbio de conhecimento entre estudantes e 
profissionais de diferentes áreas de atuação dentro da UFRPE, estimulando a 
interdisciplinaridade e relação de várias áreas do conhecimento com as linhas de 
pesquisas existentes na UFRPE e em outras instituições de ensino do estado de 
Pernambuco;     • Fomentar oportunidade para divulgação de pesquisas e linhas 
de atuação em pleno desenvolvimento por docentes e estudantes de pós-
graduação, por meio da apresentação dos cursos a serem oferecidos;    • 
Promover oportunidade de treinamento na organização e gestão de eventos por 
parte dos alunos do 7° período do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, 
estimulando o trabalho em equipe e o conhecimento de outras áreas de atuação 
representada nos diferentes cursos.    

DBIO Educação 8 19 225 

I Circuito de Natação Comunitária   Implementar a construção de programas nos esportes efetivos da UFRPE nas 
atividades esportivas e de lazer, propiciando a comunidade na melhoria da saúde, 
do corpo e da mente, no relacionamento social,sobretudo na perspectiva de 
oportunizar o acesso a estas atividades contribuindo para a formação de cidadãos 
aptos a atuar e decidir a sua realidade sócio-cultural, assim como indicar as 
capacidades a serem desenvolvidas, principalmente de ordem cognitiva, afetiva, 
ética, estética , realização interpessoal e inclusão social.   

DEF Educação 135 2 315 

I Encontro de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

 Proporcionar uma maior integração entre alunos, professores, pesquisadores e 
profissionais da área de Engenharia de Alimentos, por meio de palestras, mini-
cursos, debates e exposição de trabalhos científicos, divulgando e disseminando o 
conhecimento na área.   

ADM Tecnologia e 
Produção 

720 8 192 

I Festival de Cultura Corporal de 
Pernambuco/UFRPE 

 Promover um momento de socialização do conhecimento construído e 
reconstruído dentro das escolas no que concerne a Cultura Corporal;    Fomentar 
a articulação entre ensino, pesquisa e extensão;    Promover um elo entre escola-
universidade-comunidade;    Contribuir no processo de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica. 

DEDU Cultura 30 25 259 

I Jornada de Especialidades em 
Medicina Veterinária (JEMEV) 

 Realizar palestras e minicursos, com conteúdo teórico e prático, visando à 
atualização de conhecimento em algumas áreas voltadas a Medicina Veterinária e 
ao desenvolvimento agrário, promovendo a integração e a aproximação entre 
diversas áreas de conhecimento do curso e de outros cursos, como a Zootecnia.           

ADM Saúde 8 10 242 

I Mostra de Metodologia do Ensino da 
Língua Yaathe 

 Divulgar as práticas do ensino da língua Yaathe por professores Fulni-ô e 
apresentar um pouco da cultura Fulni-ô. 

PRAE Educação 72 4 140 

I Semana de Língua Inglesa  Uma vez considerada a perene importância e necessidade de maior 
aperfeiçoamento, desenvolvimento e aprofundamento concernentes a diferentes 
aspectos da língua inglesa por parte dos discentes, considerando variados tópicos 

ADM Educação 20 5 100 



e áreas englobadas por tal disciplina, idealizou-se essa I Semana de Língua 
Inglesa, objetivando proporcionar maior auxílio, suporte e qualificação aos 
variados estudantes do curso de Letras da UFRPE/UAG. Oferecer-se-ão, assim, 
oportunidades estruturais, comunicativas, discursivas, didáticas, literárias e 
históricas, em seus variados níveis de aprofundamento: básico, intermediário e 
avançado, a fim de melhor preparar e/ou até buscar equilibrar os conhecimentos 
de um público tão heterogêneo, visando, assim, alcançar uma maior 
compreensão de variados aspectos, já supracitados, da língua inglesa; 
desenvolver maior conhecimento sobre e na língua em foco, bem como maior 
segurança, por parte dos graduandos, quando no ensino dessa língua estrangeira 
e de literatura americana, e maior domínio de suas variadas camadas de 
complexidade. 

I SEMINÁRIO DOS ESTUDANTES DE 
PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRPE 

 Possibilitar um espaço de aproximação entre os discentes dos Programas de Pós-
Graduação da UFRPE e de troca de informações com as instituições de pesquisa.       

DEDU Educação 20 5 120 

I Seminário Nacional de  Educação em 
Agroecologia 

  DEDU Educação 8 6 200 

I Simpósio de Administração da 
UFRPE/UAST: a sustentabilidade no 
cerne da gestão empresarial 

 Dotar os participantes do evento da compreensão acerca do papel do gestor na 
promoção da sustentabilidade no contexto empresarial e na sociedade.   

UAST/ADM Meio 
ambiente 

24 27 500 

I Simpósio de Agroenergia: 'Inovações 
Tecnológicas no Uso, Geração e 
Cogeração de Energia' 

 Proporcionar um ambiente de aprendizagem e integração, que oferecerá aos 
alunos informações enriquecedoras para seu currículo, experiência acadêmica e 
profissional, ao mesmo tempo em que visa aproximar os agentes envolvidos na 
atividade, em que poderão compartilhar suas experiências a fim de ampliar a 
visão dos graduandos a respeito do seu curso e das diversas possibilidades de 
atuação no mercado de trabalho. 

DTR Tecnologia e 
Produção 

20 15 130 

I Simpósio de Imaginologia Veterinária 
em Animais Domésticos e Silvestres-
UFRPE 

 Atualizar os discentes e profissionais de Medicina Veterinária sobre os novos 
métodos de diagnóstico por imagem em Medicina Veterinária.  - Orientar quanto 
a utilização e solicitação desses métodos.     

DMV Saúde 30 5 50 

I Simpósio Regional de Melhoramento 
Genético de Plantas 

 Promover a difusão de conhecimento para alunos e profissionais envolvidos com 
melhoramento genético de plantas.  

DEPA Tecnologia e 
Produção 

6 25 300 

II Fórum das Comissões Próprias de 
Avaliação - CPA das Instituições de 
Ensino Superior de Pernambuco 

Fórum Promover o diálogo institucional com a autoavaliação e qualificar os membros 
das CPAs e na construção de conhecimentos que os habilitem a implementar o 
Projeto de Avaliação Institucional – ciclo 2013-2014. 

CEC Educação 12 3 484 

II Seminário de Sistemas 
Agroflorestais: Discutindo uma Nova 
Proposta de Produção  

Seminário Realizar o II Seminário envolvendo a temática dos Sistemas Agroflorestais, para 
agricultores familiares e camponeses, universitários das áreas de ciências agrária, 
técnicos entidades governamentais e não  governamentais, para trazer a público 
a discussão a cerca da utilização dos sistemas agroflorestais na região do agreste 
meridional. 

ADM Tecnologia e 
Produção 

16 15 144 

II Seminário Técnico Multiprofissional 
de Ações Unificadas para o Controle  
das Tuberculoses Humana e Animal 

 Promover uma ampla mobilização da comunidade acadêmica, em especial os 
estudantes dos Cursos de Graduação das Ciências da Saúde e Medicina 
Veterinária, por meio de ações de extensão, articuladas com o ensino e a 
pesquisa. 

DMV Saúde 12 9 100 



III Semana Academica de Pedagogia e 
I Feira de Conhecimentos _UFRPE 

 Possibilitar um espaço de diálogo frente à atuação do pedagogo (a) na sociedade, 
fortalecendo a identidade profissional em meio às mudanças que vem ocorrendo 
nos contextos sócio-histórico, político, econômico e educativo.    

DEDU Educação 10 5 112 

III Seminário NEPPAS: Caminhos e 
olhares da agroecologia nos Sertões 
de Pernambuco 

 Construir um espaço de discussão e troca de saberes entre universidade, 
movimentos sociais, organizações não-governamentais e governamentais, sobre 
a agroecologia como campo de construção de conhecimento, interligando-o a 
outras experiências que vêem sendo desenvolvidas na construção de um modelo 
contra-hegemônico de sociedade, de produção e de relação com a natureza.   
Assim, busca-se fazer a relação entre agroecologia e o modelo de 
desenvolvimento rural atual, a economia solidária, experiências de transição 
agroecológicas que envolvam mulheres e jovens e reconhecimento destas como 
um “sujeitos de direito”, práticas de uso e preservação da natureza, dando 
enfoque especial ao Bioma Caatinga, feiras agroecológicas, ações com grupos de 
mulheres e ações com grupos de jovens. Outra questão é discutir o acesso a 
políticas públicas por agricultores familiares camponeses, limites e 
potencialidades para o fortalecimento da agroecologia, tais como o Programa de 
Aquisição de Alimentos-PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE. 

ADM Meio 
ambiente 

24 27 450 

III Simpósio Pernambucano de 
Biologia Aplicada 

 Promover um evento de abrangência estadual para divulgação e disseminação de 
pesquisas, debates científicos e um momento de integração entre as áreas de 
interesse, sendo possível trocar experiências e informações sobre  tema 
proposto.  

DBIO Direitos 
Humanos e 
Justiça 

25 14 110 

IV Encontro Pernambucano dos 
Estudantes de Educação Física 

 Promover um espaço de reflexão e discussão sobre formação em Educação Física 
(licenciatura e bacharelado), em especial, no Estado de Pernambuco, no cenário 
dos megaeventos através de professores especialistas na área de formação 
profissional e de prática pedagógica, observando as implicações político-
ideológico das correntes pedagógicas da educação física. 

DEF Educação 110 31 225 

IV Semana de Letras Semana Realizar um encontro amplo com a comunidade acadêmica do curso de Letras, 
proporcionando aos alunos uma maior interação com a área de atuação. Permitir 
a apresentação das pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e discente da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, assim como de outras Instituições. 
Este evento também busca promover e contribuir para o desenvolvimento de 
pesquisas a partir de reflexões sobre as áreas de estudos envolvidas, por meio de 
oficinas, palestras, mesas-redondas e apresentações culturais. O principal foco de 
discussão encontra-se em questões referentes às disciplinas do curso de Letras, 
visando oferecer possibilidades de ensino e aprendizagem, a partir de propostas 
baseadas nos conteúdos contemplados na graduação. 

DEDU Educação 40 19 399 

Jornada da Arte: Seu ensino e sua 
história na Pedagogia 

Jornada Proporcionar aos estudantes de Pedagogia contato mais direto com 
arte/educadores que atuam na formação inicial de pedagogos e na formação 
continuada;  Conhecer experiencias exitosas no campo da Arte/educação em  
escolas publicas do Estado de Pernambuco. 

ADM Educação 8 2 130 

Metodologia Tecnológicas para o 
Ensino de Libras 

 Apresentar oficinas de relacionamento de pessoas, envolvendo surdos e a sua 
cultura, bem como o uso da tecnologia das redes sociais para determinar um 
objetivo moderno de didática para uma melhor integração, social e tecnológica.       

CAC Comunicação 8 4 35 



Mulheres Conectadas na Arte e na 
Agricultura  

 Oferecer à comunidade local, apoio técnico na facilitação de um aprendizado, 
como forma de geração de novos tipos de renda.      

CAC Meio 
ambiente 

48 4 254 

Seminário Educação e 
Sustentabilidade:  Políticas 
Educacionais em Debate 

Seminário  Contribuir para o debate sobre o campo das políticas educacionais e seus 
rebatimentos sobre as práticas educativas, relacionadas ao desenvolvimento 
rural sustentável, à diversidade cultural e formação de identidades, bem como 
aos processos de ensino-aprendizagem e formação de professores.  

DEDU Educação 20 9 300 

Seminário em comemoração ao dia 
nacional da Conservação do Solo e aos 
40 anos da Embrapa 

Seminário  Proporcionar informações aos estudantes, profissionais e demais interessados 
sobre aspectos de uso, manejo e conservação do solo e inovações tecnológicas 
relacionadas com a produtividade agrícola.     

DEPA Meio 
ambiente 

80 10 300 

Seminário Mulheres em Carreiras 
Universitária e nos Espaços de Poder 

Seminário Conhecer e debater sobre os espaços das mulheres estudantes nas carreiras 
universitárias de algumas Universidades Brasileiras, fazendo estudo de caso 
comparativo com a Universidade Federal Rural de  Pernambuco , podendo vir a 
identificar as mulheres cientistas, suas instituições, as pesquisas que 
desenvolveram ou estão desenvolvendo e, sobretudo, o impacto das mesmas na 
sociedade e para o ensino superior do país. Cobrir também uma lacuna 
importante para o entendimento não apenas dos processos de gênero, mas abre 
caminho para outros estudos que desejem analisar o impacto dessa atuação na 
vida científica, cultural, política e econômica no Estado e nas regiões do estudo.   

DECISO Educação 24 4 75 

Simpósio de Morfologia e Fisiologia 
Animal: Inovações em Técnicas 
Laboratoriais e Bioterismo 

Simpósio Apresentar aos estudantes, professores e participantes das palestras a 
importância das técnicas laboratoriais e bioterismo em experimentos de 
laboratórios.   

DMFA Saúde 12 9 300 

V Encontro de Medicina Veterinária 
do Agreste Pernambucano 

Encontro Complementar o currículo dos discentes da UAG através do estabelecimento de 
encontros anuais, em data comemorativa alusiva ao Dia do Médico Veterinário, e 
possibilitar a extensão, estabelecendo mais um canal de comunicação entre a 
Universidade e os médicos veterinários da região. 

ADM Saúde 48 2 580 

V Semana de Ecologia - Água: 
Ecologia, Gestão e Conservação 

Semana Reunir profissionais da área de Ecologia para discussão de temas atuais e sua 
aplicabilidade;  - Divulgar temas e linhas de pesquisa em Ecologia desenvolvidos 
na UFRPE e outras instituições de ensino no Estado de Pernambuco, por meio de 
palestras e mesa 

DBIO Meio 
ambiente 

31 11 400 

V Semana de Letras e I Simpósio de 
Estudos em Educação e Linguagens 

Semana Propiciar interlocuções e estreitamento de relações entre alunos, professores e 
pesquisadores da Linguagem e da Educação, bem como se consolidar como um 
evento científico-cultural no Sertão do Pajeú.  

ADM Educação 10 10 600 

VIII Simpósio sobre Forragicultura no 
Estado de Pernambuco 

Simpósio Atualização de professores, alunos, técnicos e produtores sobre aspectos práticos 
da utilização de forrageiras para exploração animal no Estado de Pernambuco. 

DZOO Tecnologia e 
Produção 

32 3 120 

XI Semana de Biologia Semana Proporcionar aos estudantes, professores e participantes a importância do 
profissional da área de Ciências Biológicas para desenvolverem competências e 
habilidades para formação inicial e continuada, no âmbito dos conhecimentos 
sobre a relação saúde e meio ambiente.     

DBIO Saúde 24 4 384 

XI Semana de Matemática Semana Criar um ambiente onde pesquisadores, educadores e a comunidade em geral 
possam interagir, divulgando experiências, inovações e diagnosticando novas 
áreas de atuação em Matemática nas suas várias manifestações.   

DM Educação 28 12 200 



XV Simpósio de Agronomia da UFRPE 
(SIMPAGRO) 

Simpósio Promover a difusão de conhecimentos e informações técnicas e científicas 
relacionados ao sistema de produção da fruticultura regional.     

DEPA Tecnologia e 
Produção 

48 15 206 

XXI Semana de Zootecnia - A 
Zootecnia no Século XXI 

Semana Contribuir com o desenvolvimento profissional dos participantes, bem como, 
contribuir também, para a formação de novos conceitos relacionados à 
preservação do meio ambiente.          

DZOO Tecnologia e 
Produção 

40 24 200 

Total       15582 

 


