
Programas de Extensão da UFRPE em 2013 
 

Título Objetivo Depto Início Término Área Temática CH Público 

Programa de 
Atenção Integral à 
Saúde do Idoso 
 

Oferecer a população do entorno da Universidade, bem como aos servidores com idade a partir de 60 
anos, serviços de atenção à saúde, numa perspectiva de melhoria da independência, autonomia e 
qualidade de vida dos mesmos.   

DEF 
 

02.06.2013 02.07.2014 Saúde 576 
 

201 

Programa de 
Incentivo à Criação 
de Unidades de 
Conservação 

Aumentar o número de áreas protegidas, por meio meio da estimulação da criação de unidades de 
conservação particulares do tipo  Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs);  - Fornecer 
apoio técnico e administrativo para criação de unidades de concervação. 

UAG 09.01.2006 08.01.2023 Meio ambiente 576 (anual) 120 

Programa Música 
Cultura e Arte na 
UFRPE: 
musicalidade em 
favor da diversidade 
cultural 

Democratizar saberes e práticas acerca da cultura, da música e arte brasileira em consonância com as 
políticas públicas do Programa Identidade e Diversidade Cultural: Brasil Plural do Ministério da Cultura, 
incluindo diversos segmentos socialmente vulneráveis como afro-brasileiro, indígena e nipo-brasileiro, 
permitindo estudos e discussões dentro e fora da universidade para trocar saberes e fazeres da cultura 
popular pernambucana, inluindo discussão das questões: identidade, patrimônio imaterial, direitos e 
democracia sócio-culturais, formação cidadania e religiosidade 

PRAE 01/01/13 31/12/13 Cultura 960 2.600 

Programa Educação 
para a Gestão 
Compartilhada da 
Água 

O Programa: Educação para a Gestão Compartilhada da Água abrange uma grande área do estado de 
Pernambuco que contém 42 municípios e comprende uma área de cerca de 7.438 Km2. O Programa 
visa contribuir para integrar ensino, pesquisa e extensão, juntamente com estudantes de escolas e 
outras instituições educativas localizadas nas regiões do Alto, Médio e Baixo Capibaribe e conta a 
cooperação d e várias instituições tais como: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, Fundação 
Joaquim Nabuco e Associação Águas do Nordeste. O público-alvo envolve 28 escolas da educação 
básica e suas comunidades de entorno localizadas nas regiões do Alto, Médio e Baixo Capibaribe. 

DBIO 01/01/13 31/12/13 Educação 960 2520 

Programa de 
Extensão Integrado: 
Saúde da Mulher e 
da Criança em 
Municípios da 
Mesorregião do 
Agreste do Médio 
Capibaribe e Região 
Metropolitana do 
Recife 

A gravidez significa uma rápida passagem da situação de filha para mãe. As repercussões da gravidez 
precoce, trás riscos nutricionais e obstétricos para a gestante e existem outros agravantes como, por 
exemplo, problemas socioeconômicos conforme a situação de cada gestante e/ou família. Para 
adolescentes de classe baixa, uma gravidez não planejada pode ser o início dos mais temidos 
problemas na vida do ser humano. O abandono dos estudos e a falta de conhecimento para conseguir 
um emprego de boa qualidade, com um salário digno é o problema mais dramático, propiciando para 
que surjam os bolsões de pobreza. Para atender adequadamente às necessidades desta população são 
necessários desenvolver ações de prevenção e promoção no campo da saúde, trabalho e educação. 
Assim este programa tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações dialógicas e inter-
relacionadas sobre saúde da mulher e da criança que possibilitem a melhoria das condições sociais de 
vida de adolescentes. A metodologia a ser adotada, considerando os objetivos a serem alcançados, 
será baseada num processo de ação-reflexão-ação individual e coletiva, onde a construção do 
conhecimento possibilitará a participação ativa do público-alvo, no processo de ensino aprendizagem. 
O público-alvo irá abranger adolescentes grávidas que estejam realizando o pré-natal na USF e que 
queiram trocar experiências e participar de oficinas. Assim como aquelas que estiverem frequentansdo 
a ONG Colméia fraterna em Casa Forte/Recife/PE. 

DCD 01/01/13 31/12/13 Saúde 960 180 

Programa A Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Assentamento Chico Mendes III e região com base DED 01/01/13 31/12/13 Trabalho 960 825 



Integração da 
Produção Animal e 
Vegetal no Processo 
de Transição 
Agroecológica no 
Assentamento Chico 
Mendes III - PE 

nos princípios da Agroecologia. O público-alvo envolverá 55 famílias assentadas no Assentamento 
Chico Mendes, entre adultos e jovens que estudam na Escola. 

UNIRURAL - Núcleo 
de Estudos e 
Projetos de 
Responsabilidade 
Social Corporativa 

Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para a realização de ações de pesquisa, 
ensino e extensão universitárias voltadas à melhoria de comunidades humanas e do meio ambiente do 
Nordeste. 

DLCH 02/03/11 02/12/16 Meio Ambiente 576 (anual) 2.455 

Escola de Conselhos 
de Pernambuco 

Promover a manutenção do Núcleo de Formação Continuada de Conselheiros dos Direitos e 
Conselheiros Tutelares do Estado de Pernambuco - Escola de Conselhos de Pernambuco, em busca de 
garantir a continuidade da promoção de capacitação permanente dos conselheiros dos Direitos e 
Conselheiros Tutelares, e operadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

PRAE 01/03/12 31/12/18 Educação  875 

Total       19552 

 

 


