
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E CIDADANIA

ANEXO I

Modelo de Minuta

Nota de Esclarecimento

1. Este modelo de Minuta foi revisado a partir das contribuições apresentadas na reunião
realizada no dia 09/04/2021, com participação da PROExC e da Coordenação do
FORPROExC (Fórum Permanente de Extensão, Cultura e Cidadania) e de membros dos
Grupos de Trabalho, que estão colaborativamente e coletivamente trabalhando na
elaboração das referidas Minutas Temáticas. Estas servirão como base conceitual e
metodológica para orientar a construção de Editais de Programas de Extensão, Projetos,
Eventos, entre outras ações a serem desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura
e Cidadania.

2. As minutas serão debatidas no seminário Webinar aberto à comunidade acadêmica para
escuta e diálogo, visando a consolidação das mesmas. A PROExC considera que as
Minutas Temáticas, assim como outros documentos (a exemplo do regimento do
FORPROExC, Guia para a Curricularização de Atividades Acadêmicas na UFRPE,
alteração na resolução de tramitação dos Programas e Projetos de Extensão, entre outros),
constituirão o documento base da Política de Extensão da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, que estamos construindo.

3. Chamamos a atenção dos(as) membros(as) dos GTs para o Novo Cronograma que
estamos apresentando. O alargamento do prazo de entrega das minutas à PROExC visa
atender a necessidade dos(as) membros(as) dos GTs, considerando as mudanças aqui
propostas, bem como as dificuldades impostas pela grave crise social e sanitária agravada
pela pandemia do Covid - 19.

Novo Cronograma

Evento Período Ferramenta Online

Reunião com membros(as) dos GTs 27/04/2021 às 9h Google Meet

Prazo para entrega das minutas 07/05/2021 E-mail da Secretaria da PROExC

Data do Webinar - Apresentação e
diálogo sobre as minutas

20/05/2021 Google Meet
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NOME DA TEMÁTICA DO GRUPO DE TRABALHO

Nomes das pessoas da Coordenação e equipe de Sistematização:
Nomes dos Membros do GT:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Aborda o contexto da temática trabalhada pelo GT. Ou seja, a elaboração de um texto com

referências práticas e teóricas para o desenvolvimento e evolução da Temática na sociedade e na

UFRPE.

2. JUSTIFICATIVA

Enfoca o porquê da temática. Isto é, por que o GT considera a referida temática relevante para o

trabalho de Extensão Universitária na UFRPE? Ou seja, o GT deve justificar as razões pelas

quais se faz necessário o desenvolvimento e incorporação dessa temática nos editais de

Programas de Extensão da UFRPE, considerando a sua importância para a comunidade

acadêmica e para a sociedade.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Escrever quais são os objetivos estratégicos; o para quê; ou seja, quais as finalidades do

desenvolvimento da Temática do GT para a universidade e sociedade, tendo como foco a

construção de uma relação crítica, emancipadora e transformadora entre estes âmbitos?

4. TEMAS PRIORITÁRIOS

Considerando a grande temática do GT, quais sub-temáticas, complementares e interdependentes,

são consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento dos Programas Estratégicos e outras

ações pela PROExC.

2



Sugestões de Consulta:

Informações sobre programas de extensão, em conformidade com a Rede Nacional de Extensão
(RENEX) disponível em:
http://www.prae.ufrpe.br/content/o-que-%C3%A9-extens%C3%A3o

PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional (2013-2020). Versão revista e atualizada.
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife: 2017. Disponível em:
http://www.ead.ufrpe.br/sites/www.ead.ufrpe.br/files/Cursos-Info/LF/PDI%20UFRPE%202013-
2020_v2.pdf, acessado em 09/12/2020.

Plano de Gestão UFRPE (2020-2024). Disponível em:
http://ufrpe.br/sites/ufrpe.br/files/PROPOSTA%20DE%20GEST%C3%83O%20-%201%C2%A
A%20INSCRI%C3%87%C3%83O_0.pdf, acessado em 09/12/2020.

Plano de Funcionamento - Pandemia. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife: julho,
2020. Disponível em:
http://www.ufrpe.br/sites/www.ufrpe.br/files/Proposta_%20Minuta_Plano%20Funcionamento%2
0UFRPE%20enviada%20aos%20Conselhos.pdf, acessado em 14/12/2020.

Política Nacional de Extensão Universitária. FORPROEX: Fórum de Pró-Reitores de Extensão
das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras. Manaus: 2012. Disponível em:
https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensa
o.pdf, acessado em 09/12/2020.

Orientações para formatação:

Margens: 3 cm superior e esquerda, 2 cm inferior e direita; fonte: Times New Roman tamanho
12; Espaçamento entre linhas 1,5; Sugestão de três a seis (03-06) laudas. Não é necessário capa.

Enviar a proposta de Minuta para o endereço eletrônico: secretaria.proexc@ufrpe.br
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