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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 
Página livre para a demonstração dos resultados da Pró-Reitoria, desenvolvidas ao longo do exercício 2011 que não tenha sido 
mencionado nos quadros seguintes. 
 
 
 
 
Pró-Reitoria de Atividades de Extensão (PRAE) 
 
Em 2001 a Pró-Reitoria de Atividades de Extensão (PRAE) atuou no sentido de fortalecer a essência da extensão universitária: articulando o 
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabilizando a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. Assim, objetivou 
fortaleceu uma visão de universidade pública de qualidade, comprometida com a excelência científica, tecnológica e artísitco-cultural, voltada 
a uma formação cidadã, nos termos defendidos pelo Plano Nacional de Extensão. Nesse sentido, priorizou ações que visassem à superação 
das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes em Pernambuco e no Brasil, visando a promoção da cidadania e da inclusão 
social, da elevação da qualidade científica e artístico-cultural, para o atendimento de necessidades sociais emergentes como as relacionadas 
com as áreas de educação, saúde, habitação, produção de alimentos, geração de emprego e ampliação de renda. Para isso, suas ações 
devem estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da 
universidade e da sociedade. Foi com base nessa concepção que a PRAE, ao longo do ano de 2011, fomentou, formulou, implantou e 
avaliou inúmeras atividades de extensão priorizando a integração entre as várias áreas do conhecimento, no vigilante processo de 
construção de uma Universidade participativa e cidadã. Integram a PRAE três Coordenadorias: Educação Continuada, Comunicação, Arte e 
Cultura e Integração Comunitária. 
 
Coordenadoria de Educação Continuada 
 
Com o propósito de fortalecer a qualidade da Extensão na UFRPE como processo educativo, cultural e científico articulador com o ensino e a 
pesquisa, a Coordenadoria de Educação Continuada, no âmbito de suas atribuições, no ano de 2011, acompanhou, propôs, desenvolveu e 
apoiou a organização de conferências, simpósios, mesas redondas, oficinas, seminários e encontros, cursos, mini-cursos, palestras e várias 
atividades no sentido de viabilizar a democratização da cultura científica, artística e humanística, bem como estimular a relação 
transformadora entre a UFRPE e a sociedade. Também acompanhou, registrou e emitiu certificações. Uma ação que vem recebendo 
destaque nos últimos anos e que continuou a ser destaque em 2011, foi a manutenção do funcionamento de duas Tele-Salas de ensino em 
parceria com a Secretaria de Educação do Estado (Fundamental e Médio) para os técnicos da UFRPE e moradores das comunidades do 
entorno. 
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Coordenadoria de Integração Comunitária 

  
Em 2010 a Coordenadoria de Integração Comunitária (CIC) apoiou e desenvolveu para grupos da sociedade civil atividades de promoção de 
responsabilidade socioambiental, cultural econômica através de oficinas de produção artesanal de alimentos, e de reaproveitamento de 
resíduos sólidos; atividades com catadores de materiais recicláveis de comunidades circunvizinhas à UFRPE; participação em encontros e 
eventos de economia solidária de Pernambuco; coordenação da VII Semana do Pau-Brasil, que envolve alunos e professores de escolas 
públicas e particulares do Estado em palestras, oficinas de educação ambiental e visitas técnicas, Firmou parceria com o projeto Rondon 
para execução de um programa de apoio as Centros Vocacionais e Tecnológicos de Pernambuco- popularizando a ciência e a tecnologia, 
junto com alunos de graduação, professores e técnicos, envolvendo oito Prefeitura municipas. A CIC leva  o Stand da UFRPE  para participar 
de Feiras Agropecuárias do Estado e  coordenou o Stand da UFRPE na 70ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados que se 
realiza em Recife, oferecendo  mini-cursos,  palestras  e exposição de produtos disponibilizados pelos cursos da UFRPE para o público 
visitante. Cerca de 335.000.00 mil pessoas foram contempladas, direita e/ou indiretamente com as referidas ações em 2011.  
 
 
Coordenadoria de Comunicação, Arte e Cultura 
 
A Coordenadoria de Comunicação, Arte e Cultura (CCAC) tem como finalidade produzir arte e cultura em suas diversas formas de expressão: 
poesia, música, dança, literatura, cantoria, artes plásticas, desenho, pintura, escultura, coral, teatro, fotografia, artesanato, feiras e palestras, 
visando despertar o gosto pela arte e a cultura nos alunos, técnicos, professores e a comunidade do entrono. Durante 2011 a CCAC 
produziu, apoiou e promoveu diversas atividades, tais como: seminários; exposições fotográficas e de Arte Plásticas como a exposição: 
“Metamorfose: as criaturas de Musak” e as de obras de arte de autoria de integrantes da comunidade universitária e do entorno; concursos 
de poesias e contos; oficinas de máscaras, de arte floral, oficinas de confecção de arte com reciclagem em papel machê, lançamento de 
livros; e exibição de filmes. Participaram das atividades desenvolvidas pela CCAC 30.684 pessoas. 
 
A Incubatec Rural 
  
A Incubatec Rural – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFRPE, localizada na Pró-Reitoria de Extensão, realizou ações de 
divulgação da cultura empreendedora durante o decorrer do ano 2011, com a publicação do edital de seleção de novos projetos, onde foram 
selecionados 05 projetos distribuídos da seguinte forma: 02 para o Campus central, 02 para a UAST e 01 para a UAG. Realização de 
palestras nos cursos de graduação de Administração, Economia e Agronomia, assim como nos cursos de pós-graduação em Administração e 
Desenvolvimento Rural e Pós-graduação em Química. Participação com palestras nas Unidades Acadêmicas de Garanhuns e Serra Talhada, 
onde levou ao conhecimento da comunidade acadêmica, o edital de seleção da Incubadora. No dia 02 de dezembro de 2011 realizou um mini 
curso intitulado: Como e Porque Incubar Seu Projeto de Negócio no Encontro de empreendedorismo e tecnologia promovido pela UAST – 
Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Através de seu Coordenador, Paulo Manoel dos Santos, participou do Seminário sobre 
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Desenvolvimento Sustentável promovido pela FIEPE em abril de 2011 e do X XI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras 
de Empresas, realizado em Porto alegre-RS, em outubro de 2011. Atingiu um público aproximado de 3200 participantes. 
 
Coro Universitário  
  
O Coro da UFRPE é composto atualmente por 33 membros, sendo formado por professores, alunos, técnicos e membros da comunidade, 
sobre a coordenação da regente Evani Barbosa dos Santos. Tem como objetivo despertar, apoiar e promover o gosto pela arte e pela música 
(erudita, popular e folclórica), integrando os três segmentos acadêmicos, no atendimento das demandas artísticas, sobretudo, da comunidade 
do entorno. É importante destacar que todos podem participar do Coro universitário, independente de qualquer prévio conhecimento técnico 
musical. Ao longo de 2011, o Coro promoveu, apoiou e participou de concertos e recitais caminhadas, encontros e apresentações, realizados 
na UFRPE e em outros estados do Nordeste, destacando sua participação no IX Festival Paraibano de Coros – FEPAC em novembro 
atingindo em suas apresentações 2.200 pessoas. 
 
 
Conexões de Saberes (Sede, UAG e UAST) 

O Programa Conexões de Saberes: Diálogo entre a Universidade e as comunidades populares (Conexões), uma iniciativa do Ministério da 
Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), junto a Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE), é executado através da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão (PRAE). De um modo geral, o Programa busca em 
sua atividade fim acolher os estudantes de origem popular (conexistas) em suas instituições de ensino superior, destinando-lhes bolsas de 
apoio acadêmico, para que de um lado, protagonizem ações de extensão/ensino/pesquisa em comunidades populares, promovendo a 
tessitura de saberes entre a universidade e os espaços populares. De outro, para que estejam inseridos em atividades acadêmicas voltadas 
para elaboração de diagnóstico, proposição e avaliação de políticas de ações afirmativas de acesso e permanência nas universidades 
federais. Dessa maneira, o Programa consiste em desenvolver ações que concorram sinergicamente para a construção de duas frentes de 
transformação da realidade: uma, em torno do fortalecimento dos vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades populares e, 
outra, da melhoria das condições que contribuem para que estudantes universitários de origem popular vivenciem uma permanência 
qualificada nos cursos de graduação das universidades públicas brasileiras, ressaltando a perspectiva de continuidade da trajetória 
acadêmica em cursos de pós-graduação.  

O ano de 2011 foi o segundo ano da ampliação do programa para as expansões universitárias de Garanhuns (UAG) e Serra Talhada (UAST), 
através da figura das professoras Giselle Nanes e Jacqueline Santos da Silva. Dessa maneira, em 2011, o programa acolheu 111 
universitários de origem popular, sendo 8 estudantes matriculados na UAG e mais 8 na UAST, implicando que na UFRPE (Sede), contamos 
com 95 conexistas. Na Sede, o trabalho é desenvolvido em parceria com o programa Escola Aberta e o Mais Educação (SECAD/MEC), 
alcançando escolas públicas municipais e estaduais, em toda a Região Metropolitana de Recife.  
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Na UAG, tivemos a participação de 8 Conexistas bolsistas (Cursos: Agronomia, Pedagogia e Letras) e 9 voluntários. As escolas públicas 
alcançadas pelos conexistas da UAG são do Ensino Fundamental, EJA e uma Escola do Campo e se localizam nas cidades de Garanhuns, 
Terezinha, Jupi, Correntes. Estes alunos aprovados para participar do programa realizam diversas atividades dentro das temáticas: Políticas 
Públicas e Juventude, Educação Ambiental, Educação em Saúde, Violência Escolar, Alfabetização/Letramento – EJA, e ainda Relações 
Étnico-raciais. Esta última temática foi desenvolvida em parceria com o Pet/Conexões e intervenção extensionista na Comunidade 
Quilombola do Castainho. Ao longo do ano, as atividades alcançaram aproximadamente diretamente 200 estudantes das escolas e 
indiretamente, mais de 600 pessoas. Durante o ano, os conexistas da UAG participaram com trabalhos aprovados e apresentados, no IV 
Seminário do Conexões de Saberes na UFRPE - Extensão Universitária e Comunidades Populares: promovendo Cidadania e Inclusão Social 
e também XI JEPEX (UFRPE) e ainda do I Colóquio Universidades – Diversidade, Formação e desenvolvimento (UFRB) e ainda, em Parceria 
com a Prefeitura de Garanhuns, o conexoes da UAG participou da 2ª Conferência Nacional de Juventude (Brasília). A referida ação, na UAG 
alcançou assim perto de 600 pessoas. 

Na UAST a comunidade prioritária de ação é a Vila Popular Habitacional João Santos Filho, conhecida popularmente como Mutirão. As ações 
no bairro do Mutirão foram desenvolvidas através de solicitações dos próprios moradores, viabilizadas através de reuniões organizados pela 
líder comunitária (Regina). As principais atividades solicitadas pelos moradores do bairro foram atividades que qualificassem adolescentes, 
motivassem as crianças e melhorassem a qualidade de vida no bairro. Com base nessas solicitações, os conexistas elaboraram seus planos 
de trabalhos através da orientação de professores orientadores específicos para cada área e executaram ao longo de todo ano de 2011. 
Todos os planos tiveram como principio de execução pesquisa no grupo da comunidade a ser atendido pela ação e execução da atividade 
através de mini-cursos e oficinas.  Os planos de trabalho focaram nas seguintes temáticas: sexualidade na adolescência, desmitificando a 
matemática, leituração, paisagismo e biodiesel.  As atividades “desmitificando a matemática” e “leituracao” foram realizadas na Escola 
Municipal do Mutirão através de encontros semanais ocorridos aos finais de semana e focados em grupo de alunos do 2˚ a 5 ˚ ano do Ensino 
Fundamental I. Cerca de 80 crianças foram beneficiadas nesta ação. O trabalho desenvolvido na desmitificação da matemática recebeu o 
titulo de menção honrosa na Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE 2012, ressaltando e reconhecendo  a importância da ação 
para comunidade. As atividades “sexualidade na adolescência” alcançou 120 jovens entre 12 a 18 anos da comunidade discutindo sobre 
sexo seguro na adolescência, prevenção DST e de gravidez. Oficinas de reciclagem de garrafa Pet, aproveitamento de caixas e 
transformação e oficinas de tricot foram realizadas com as adolescentes a fim de apresentar uma alternativa de renda para este grupo focal. 
A temática de paisagismo foi trabalhada na comunidade através de entrevistas para avaliar a percepção da comunidade em relação a 
qualidade ambiental e a responsabilidade em querer mudar a paisagem do bairro. Ao final desta pesquisa de campo, foram plantadas mudas 
de espécies nativas no bairro e na cidade, totalizando um total de mais de 500 mudas plantadas na cidade de Serra Talhada, beneficiando 
diretamente a qualidade de vida de mais 1000 pessoas no município. A oficina de biodiesel culminou com a relizacao de ofinas de 
aproveitamento e transformação de óleo vegetal em sabão. Acredita-se que os principais resultados para a comunidade do Mutirão, município 
de Serra Talhada, através da atuação do Projeto Conexões de Saberes que foi possível observar através dos relatos dos participantes dos 
cursos e oficinas  foram: 1. Resgate do projeto de educação popular – através do trabalho das oficinas nas escolas públicas da comunidade, 
os alunos integrantes do projeto serviram de modelo a serem seguidos pelos demais membros de sua comunidade. A inserção de jovens da 
comunidade na universidade através do programa de PIBIC EM (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio), 
ocorreu após a entrada do Conexões na comunidade e ao vínculo construído com a comunidade. A volta dos alunos bolsistas para sua 
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cidade e comunidade de origem com uma formação de caráter científico-comunitário fortalece e aumenta o desenvolvimento regional. Apesar 
dos programas de permanência existentes na UFRPE eles atendem uma pequena parcela da comunidade acadêmica, em especial na 
Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Os dados do processo seletivo denotaram uma demanda de mais de cem alunos que apresentavam o 
perfil para ser atendido pelo programa Conexões de Saberes bem como outros que apresentem o mesmo objetivo e requisitos. Os resultados 
deste trabalho denotam a importância do Programa Conexões de Saberes, em face à comunidade acadêmica da UAST. O envolvimento dos 
alunos no projeto bem como o auxilio financeiro assegurou-lhes a permanência e o sucesso no desenvolvimento das atividades acadêmicas. 
Apesar da UFRPE apresentar programas voltados para permanência dos alunos, existe a necessidade da ampliação das políticas e 
programas voltados para a permanência dos alunos de camadas populares na universidade, em especial na Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada. A referida ação, na UAST alcançou perto de 1.200 pessoas. 

No âmbito do Programa Escola Aberta, os conexistas desenvolveram no ano de 2011 oficinas nos fins de semana em cerca de 120 escolas 
públicas em toda a Região Metropolitana do Recife. As temáticas trabalhadas nas oficinas foram as das áreas de Educação Ambiental e 
Patrimonial, Divulgação Científica, Inclusão Digital, Esporte e Lazer, Arte e Cultura, tendo sempre a Cidadania e Direitos Humanos, como 
temas transversais. A referida ação alcançou diretamente e indiretamente mais de 425 pessoas. Os conexistas também participaram de 
cursos de formação em várias áreas, como Educação Patrimonial: conhecer e preservar, ou ainda Avaliação de Políticas Públicas em Ações 
afirmativas, e também Elaboração e Execução dos Projetos de Extensão e por fim Arte, Cultura e Meio Ambiente. Todas essas ações 
visaram a ressignificação das ações de extensão nas escolas públicas e comunidades. Diversos projetos comunitários foram desenvolvidos, 
com a colaboração e participação de alunos voluntários. Entre as diversas ações, destaque para o Projeto Caravanas de Saberes, que se 
destinou a promover junto a 12 escolas públicas estaduais, o acesso ao ensino superior público, como também o Projeto Trocando Idéias, 
que promoveu o acesso a universidade em duas escolas públicas de Recife, e também o ação comunitária “Inclusão Digital” que buscou 
fortalecer a cidadania e desenvolvimento humano, e ainda ao projeto Censo Universitário de Estudantes de Origem Popular, que visa 
identificar o público alvo do Conexões de Saberes, além de trazer subsídios para a construção de novos parâmetros para a concepção e 
execução de políticas públicas para o ensino universitário, que tenham como preocupação assegurar o acesso e a permanência com 
qualidade de estudantes das classes populares neste espaço de formação. As ações de formação, incluindo a UAST e UAG, e os projetos 
comunitários alcançaram mais de 530 pessoas. 

No ano de 2011, os bolsistas também participaram do XI JEPEX, apresentando o desenvolvimento de suas ações, tanto nas comunidades 
quanto na UFRPE. Destaque para a participação de conexistas no I Colóquio Universidades – Diversidade, Formação e desenvolvimento 
(Bahia), para a participação de bolsistas no IV Seminário do Conexões de Saberes na UFRPE - Extensão Universitária e Comunidades 
Populares: promovendo Cidadania e Inclusão Social (UFRPE), e ainda a participação no V Colóquio Internacional de Educação e 
Contemporaneidade (Sergipe) e também no I Fórum da Educação Integral de PE (Recife). Está prevista a realização, nos primeiros 2 meses 
de 2012, do II WorkShop do PET/Conexões de Saberes, envolvendo os grupos do PET que surgiram em 2011, na modalidade Conexões de 
Saberes, que servirá para articular os grupos, e fortalecer os princípios do Conexões de Saberes. A referida ação alcançou no total mais 
de 5.972 pessoas. 
 
Instituto Oceanário de Pernambuco 
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O Instituto Oceanário de Pernambuco (IOPE), ONG, Entidade de Utilidade Pública, deu continuidade a parceria com a Universidade Federal 
Rural de Pernambuco em 2011, o Projeto de Pesquisa e Monitoramento de Tubarões no Estado de Pernambuco – PROTUBA e Projeto de 
Pesquisa de Tubarões e Educação Ambiental em Pernambuco financiados pelo Governo do Estado e a Petrobras Respectivamente. Diversas 
atividades de Educação Ambiental junto a população, tais como: campanhas educativas nas praias, semáforos, terminais de ônibus, 
palestras em escolas e instituições públicas e privadas. A participação do IOPE em eventos científicos – Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia de 2011 e na 70ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos e Derivados – onde a Educação Ambiental foi o tema central. A 
conclusão do projeto de extensão Pesquisa e Extensão na Mitigação dos Ataques de Tubarões na Região Metropolitana do Recife, realizado 
junto a PRAE, visitou 2 comunidades, alcançando 110 pescadores. A participação do Instituto no âmbito de redes sociais e ambientais, tais 
como o Conselho Municipal do Meio Ambiente da Ilha de Itamaracá, Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões e 
Projeto Orla da Ilha de Itamaracá e de Paulista, foram de grande importância para atuação ativa nas discussões de políticas públicas voltadas 
para o meio ambiente. Todas as atividades realizadas durante o ano de 2011atingiram um público de aproximadamente 961.600 pessoas. 
   
 
A radiocomunicação como ferramenta da educação não formal no Agreste de Pernambuco pela popularização e difusão da Ciência e Tecnologia 

 

A radiocomunicação como ferramenta da educação não formal no Agreste de Pernambuco pela popularização e difusão da Ciência e 
Tecnologia (C&T) da Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG/UFRPE) é um Projeto de Extensão que visa contribuir para o desenvolvimento 
regional através do estreitamento da relação entre a UAG e a comunidade do Agreste Pernambucano e regiões adjacentes fornecendo 
informações de Ciência e Tecnologia (C&T) dos mais variados saberes e suas implicações no dia-a-dia dos cidadãos, com linguagem 
acessível e utilizando-se da radiofusão sonora, por meio de um Programa semanal de 1h de duração.   Em 2011, foi feita uma parceria com a 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e passou a ser apresentado nas Rádios Universitárias AM (820 Khz) e FM (99.9 Mhz) da 
UFPE: na primeira, é veiculado às 6h, aos domingos; na segunda, às 9h das terças-feiras. O programa, antes chamado de Agreste Rural, há 
dois anos vem trabalhando diversas temáticas em suas edições como agricultura familiar, irrigação, reforma agrária, saúde do trabalhador 
rural, produção e reprodução de animais de produção.  Além das universitárias AM e FM, o Programa hoje denominado de “Pernambuco 
Rural” é veiculado em três rádios comunitárias do Estado e na FM 7 Colinas. O acesso para download dos programas pode ser obtido no site 
institucional da UAG (http://www.ufrpe.br/uag) ou por meio do endereço http://www.pernambucorural.com. Em 2011 o programa alcançou 
aproximadamente um 1.000.000 (um milhão) de ouvintes. 
 
 
Escola de Conselhos de Pernambuco 
 
A Escola de Conselhos de Pernambuco representa uma iniciativa da Secretaria dos Direitos Humanos e do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, que no nosso Estado se materializou através da parceria entre o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Pernambuco e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 2011, a Escola 
ofereceu cursos de extensão na área da infância, que teve como público alvo os operadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
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proporcionando aos conselheiros municipais de direitos, tutelares, profissionais da assistência social e de segurança, a formação continuada, 
comprometida com a luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente. A Escola atendeu todas as regiões de Pernambuco e o Distrito 
Estadual de Fernando de Noronha. Do litoral ao sertão, mobilizou mais de 800 operadores do Estatuto, que participaram das atividades 
formativas, discutindo temas relacionados aos direitos da infância, como a violência sexual e domestica praticada contra meninas e meninos, 
a exploração do trabalho infantil, família e comunidade, as atribuições dos profissionais que atuam na área, entre outros temas. Ainda este 
ano a Escola de Conselhos publicou duas coletâneas: Estatuto da Criança e do adolescente: desafios e conquistas e (Com) textos reunidos: 
discutindo os direitos fundamentais da criança e do adolescente, reunindo artigos de especialistas que atuam na área. Desse modo, a Escola 
vem cumprindo a sua missão, contribuindo efetivamente com o fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ANO 2011 

 

Atualizar os dados abaixo 
 
 
Pró-Reitoria: 
 
Pró-Reitor: DELSON LARANJEIRA 
 
Secretaria 
 
Secretária:  
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Coordenadoria 
 
Coordenador de Comunicação, Arte e Cultura: ELIZAMA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO BANDEIRA 
 
Coordenador de Educação Continuada: JOÃO MORAIS DE SOUSA 
 
Coordenador de Integração Comunitária: MARIA DE FATIMA NAVARRO LINS  
 
Coordenador da Incubadora Tecnológica em Agronegócios - Incubatec Rural: PAULO MANOEL DOS SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RELAÇÃO NOMINAL DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS ANO 2011 
 
 Atualizar as informações abaixo 
 

NOME CARGO ÁREA ESCOLARIDADE 
ABRAO DIONISIO DA COSTA Aux. Adm CEC EMC 
ANTONIO MACIEL CORREIA Asssit. Administrativo INCUBATEC GRAD 
EDILSA FERREIRA DE OLIVEIRA Assist Administrativo CIC ESPEC 
ELIEZER GOMES DA SILVA FILHO Agrônomo INCUBATEC ESPEC 
ELIZAMA MARIA F. ARAUJO BANDEIRA TAE CCAC ESPEC 
ESTHER REIS DA COSTA REGO Continuo CEC GRAD 
EVANI BARBOSA DOS SANTOS TAE CCAC GRAD 
GERALDO GOMES DE LUNA Engenheiro Florestal CCAC MEST 
JORGE CARDOZO DE MENEZES Aux. Administrativo CCAC ESPEC 
JOSE MARCOS LIMA Desenhista Gráfico CIC EMC 
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JOSE RODRIGUES C. FILHO Assist Administrativo CCAC EMC 
JOSIAS ANTONIO DA CRUZ Aux. Administrativo CEC EMC 
MARIA DE LOURDES COUCEIRO SILVEIRA Agrônoma SEC GRAD 
MARIA ISABEL DE MORAES GOMES Aux. Administrativo SEC ESPEC 
NADJA ARAÚJO DE MELO Estatística CEC ESPEC 
NATERCIA SILVA DE SANTANA Porteiro CEC EMC 
PAULO MANOEL DOS SANTOS Assist Administrativo INCUBATEC ESPEC 
SEVERINO FERREIA DA SILVA II Aux. Agropecuário SEC EMC 
VALÉRIA HOLANDA MELO Assist Administrativo CEC ESPEC 
ESCOLARIDADE: EFI (Ensino Fundamental incompleto) - EFC (ensino fundamental completo) – 
 EMI (ensino médio incompleto) - EMC(ensino médio completo) - GRAD (graduado)-ESPEC (especialização)  
- MEST (mestrado) - DOUT (doutorado) 

 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CURSANDO PÓS-GRADUAÇÃO NO PAÍS/ EXTERIOR  EM 2011 
1º e 2º semestre 

NOME 
TÉCNICO 

MESTRADO 
(Marcar um X) 

DOUTORADO 
(Marcar um X) 

PÓS-DOUTORADO 
(Marcar um X) 

PERÍODO  DE 

 País Exterior País Exterior País Exterior AFASTAMENTO 
        
        

 
 
 

3. RELAÇÃO DOS PROGRAMAS (novos ou em andamento) 
 
 

Título  Objetivo Coordenador Depto CEPE ou 
CTA 

Periodo Areas_te Areas 
_co 

Público 

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. 

Henrique 
Osvaldo 
Monteiro de 
Barros-
docente 

DLCH 122/2011 2/3/2011 2/12/2016 
 

Meio 
Ambiente 

Ciências 
Sociais 

2455 

Transição 
agroecológica no 
assentamento Chico 
Mendes III: educação 

Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do assentamento Chico 
Mendes com base nos princípios da 
Agroecologia e na educação ambiental 

Jorge Luiz 
Schirmer de 
Mattos-

DE 111/2010 18/3/2011 a 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

143 
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4. RELAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO INICIADOS EM 2011 
 

Título  Objetivo Coord. Depto. CTA Inicio Ter. Areas_te Areas _co Pub. 

Programa rural 
cidadã 

Integrar a UFRPE em 
ações solidárias 
emergenciais e/ou de 
caráter permanente, 
visando minimizar 
carências na comunidade 
de Poço da Cruz, 
Ibimirim-PE 

Maria de 
Fátima 
Navarro Lins-
Técnica 

PRAE 0001/2011 2/12/2010 30/1/2011 Educação Ciências Sociais 165 

O outro lado do lixo 
– Intervenção 
escolar e 
comunitária 

Conscientizar a 
população, percebendo 
os problemas associados 
ao ambiente, e que 
tenham o conhecimento, 
as atitudes, motivações, 
envolvimento e 
habilidades para 
trabalhar individual e 
coletivamente em busca 
de soluções para resolver 
os problemas atuais e 
prevenir os futuros 

João Rufino 
de Freitas 
Filho-
Docente 

DQ Ad 
Referendu
m 

018/03/2011 018/12/2011 Educação Ciências Exatas 
e da Terra 

500 

Laboratório 
itinerante de 
química: uma 
proposta de 
extensão 

Auxiliar os estudantes de 
bairros periféricos da 
cidade do Recife no 
aprendizado da disciplina 
de Química, através de 

João Rufino 
de Freitas 
Filho-
Docente 

DQ 46/2011 0018/03/201
1 

0018/12/201
1 

Educação Ciências Exatas 
e da Terra 

620 

ambiental e 
revegetação das 
margens dos rios 
Goitá e Tapacurá 

Docente 
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universitária na 
divulgação do 
conhecimento 
científico 

kits, que funcionam 
como laboratórios 
itinerantes, e aulas 
práticas realizadas no 
campus da UFRPE 

Curso de 
capacitação em 
História da Educação 
Superior: centenário 
da UFRPE 

Proporcionar aos 
técnico-administrativos 
desta IFE oportunidade 
para desenvolvimento na 
carreira e instrumental 
necessário para a análise 
das rápidas 
transformações que 
estão ocorrendo no 
mundo do trabalho, 
especificamente no 
papel da educação 
superior, com ênfase na 
UFRPE. 

Paulo 
Donizéti 
Siepierski-
Docente  

DH 0003/2011 ¼/2011 31/10/2011 Educação Ciências 
Humanas 

20 

Curso de 
capacitação em 
História da Educação 
Superior no Brasil 
(com ênfase na 
História da UFRPE) 

Proporcionar aos 
técnico-administrativos 
desta IFE oportunidade 
para desenvolvimento na 
carreira e instrumental 
necessário para a análise 
das rápidas 
transformações que 
estão ocorrendo no 
mundo do trabalho, 
especificamente no 
papel da educação 
superior, com ênfase na 
UFRPE. 

Paulo 
Donizéti 
Siepierski-
Docente  

DH 0002/2011 ¼/2011 31/10/2011 Educação Ciências 
Humanas 

20 

Agricultura familiar 
sustentável: 
orientação técnica e 
capacitação de 

Orientar e capacitar os 
pequenos avicultores da 
Zona da Mata Norte de 
Pernambuco, em 

Maria das 
Graças Santa 
Rosa-
Docente 

PRAE 0006/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

430 
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pequenos 
avicultores da Zona 
da Mata Norte de 
Pernambuco 

especial os agricultores 
familiares, no que tange 
a produção avícola, seu 
manejo sanitário e 
nutricional, bem como, 
boas práticas 
agroindustriais e 
comercialização do 
produto final 

SEMEARTE 2011 
(Semear a Arte): A 
valorização da arte e 
da cultura para a 
construção da 
identidade cultural 

Desenvolver ações no 
âmbito da UFRPE e em 
comunidades próximas a 
instituição a fim de 
promover atividades 
artísticas direcionadas 
para a formação 
sociopolítica e cultural 
dos participantes deste 
projeto, como também 
em outras unidades 
acadêmicas 

João Morais 
de Sousa-
Docente 

 e Elizama 
Maria  
Ferreira de 
Araujo 
Bandeira  
 

PRAE 0011/2011 18/3/2011 18/12/2011 Cultura Ciências 
Humanas 

1355 

Ações sócio-
sanitárias aplicadas 
na produção 
pecuária de 
assentamentos de 
reforma agrária do 
INCRA nos 
Municípios de 
Aliança e Nazaré da 
Mata-PE 

Capacitar produtores 
rurais de dois 
assentamentos de 
reforma agrária do 
INCRA, localizados nos 
Municípios de Aliança e 
Nazaré da Mata-PE, no 
que se concerne as boas 
práticas de manejo 
higiênico e sanitário dos 
rebanhos 

Maria das 
Graças Santa 
Rosa-
Docente 

PRAE 0005/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

430 

Uma ação 
interdisciplinar junto 
ao assentamento 
Chico Mendes III 

Contribuir para a 
soberania alimentar dos 
assentados através do 
estímulo a organização 
da família dos 

Jorge 
Roberto 
Tavares de 
Lima-
Docente 

DE 024/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

450 
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assentados e de sua 
economia 

O RIO CAPIBARIBE: 
Cultivar e preservar 

Buscar e fortalecer os 
vínculos identitários da 
comunidade da cidade 
de São Lourenço da Mata 
com o Rio Capibaribe 
que a corta. 

Alexandro 
Cardoso 
Tenório-
Docente 

DE 022/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

83 

Ações educativas no 
assentamento Jader 
de Andrade – 
Moreno(PE) 

Contribuir para melhoria 
das condições 
ambientais, educativas e 
de saúde dos moradores 
do Assentamento 
Serraria, mediante a 
execução de práticas 
educacionais no âmbito 
da educação não formal 

José Nunes 
da Silva-
Docente 

DE 025/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

40 

CIRCUITOS CURTOS 
DE 
COMERCIALIZAÇÃO: 
da produção a feira 
agroecológica 

Capacitar os assentados 
para a criação de canais 
curtos de 
comercialização. Definir 
o quê, quanto, onde, 
quando, como, quem e 
para quem produzir? 

Jorge Luiz 
Schirmer de 
Mattos-
Docente 

DE 017/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

60 

Memória da 
educação: em busca 
de uma história do 
corpo na escola 

Valorizar a preservação 
da memória patrimonial, 
assim como, 
compreender a 
construção e 
investigação do acervo 
historiográfico como 
fonte de pesquisa e 
possibilidade de 
descoberta de novos 
saberes. 

Maria 
Helena 
Câmara 
Lira/Docente 

DE 015/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

60 

O JOGO DE XADREZ Pensar o jogo de xadrez Maria do DE 013/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 18 
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APLICADO NUMA 
ESCOLA DO 
ENTORNO DA 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO: uma 
modalidade 
esportiva 
pedagógica no 
processo ensino-
aprendizagem 

na escola como uma 
oportunidade 
diferenciada e criativa 
para que o aluno possa 
aperfeiçoar suas 
habilidades e 
competências, 
exercitando o raciocínio 
lógico e as possíveis 
alternativas, através de 
uma visão geral e as 
Ponseqüências de cada 
decisão tomada 

Rosário de 
Fátima 
Brandão de 
Amorim-
Docente 

Humanas 

Formação de 
professores: 
trabalhando as 
adaptações 
curriculares no 
ensino regular 
inclusivo 

Discutir sobre a 
formação de professores 
para a educação 
inclusiva, focalizando as 
adaptações curriculares 
no ensino regular 
incluvivo numa escola 
pública do entorno da 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco-
UFRPE 

Maria do 
Rosário de 
Fátima 
Brandão de 
Amorim-
Docente 

DE 014/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

15 

Educação ambiental 
no Normal Médio: 
investigando 
concepções e 
formando para 
práticas educativas 
transformadoras 

Construir conhecimentos 
relacionados às práticas 
educativas pautadas 
numa Educação 
Ambiental crítico-
reflexiva nos anos iniciais 
da Educação 
Fundamental 

Gilvaneide 
Ferreira de 
Oliveira-
Docente 

DE 011/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

200 

Trocando idéias: 
diálogos na escola 
pública para 
enfrentar a auto-
exclusão ao Ensino 

Desenvolver ações 
inovadoras no território 
social da escola pública 
que ampliem o encontro 
da escola pública e a 

Alexandro 
Cardoso 
Tenório-
Docente 

DE 023/2011 18/3/2011 30/12/2011 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

Ciências 
Humanas 

113 
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Superior UFRPE, e que promovam 
a aprendizagem 
significativa dos 
contedúdos 
estruturantes do ensino 
médio, e ainda as várias 
formas de acesso ao 
ensino superior, 
contribuindo com a 
democratização desse 
nível de ensino 

AQUAUNI: Projeto 
de atividades e 
esportes aquáticos 

Implementar atividades 
e esportes aquáticos 
enquanto atividades de 
extensão universitária 
integrados à pesquisa e 
ao ensino a serem 
ministradas em forma de 
aulas e sessões de treino 
por monitores 
(acadêmicos do Curso de 
Licenciatura em 
Educação Física) da 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 
através da Pró-Reitoria 
de Atividades de 
Extensão (PRAE) da 
UFRPE 

Rachel Costa 
de Azevedo 
Mello-
Docente 

DE 016/2011 21/3/2011 21/3/2013 Saúde Ciências da 
Saúde 

200 

Rede de educadores 
em economia 
solidária de 
Pernambuco: um 
apoio a sua 
consolidação 

Contribuir para a 
consolidação da rede de 
educadores em 
economia solidária de 
Pernambuco, na 
perspectiva de fortalecê-
la como principal 
instrumento para os 

Ana Maria 
Dubeux 
Gervais 

DE 012/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

150 
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processos educativos 
desenvolvidos pelo 
movimento de economia 
popular solidária, 
promovendo a geração 
da democracia política e 
socioeconômica 

Elaboração e 
acompanhamento 
de projetos sociais 
na comunidade de 
Fosfato em Abreu e 
Lima-PE 

Sensibilizar alunos de 
administração da UFRPE 
além dos dirigentes e 
beneficiários da 
Comunidade do Fosfato 
para o exercício da 
cidadania utilizando 
técnicas de elaboração e 
gerenciamento de 
projetos sociais 
sustentáveis 

Romilson 
Marques 
Cabral-
Docente 

DA Ad 
Referendu
m 

18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências Sociais 15 

Mídias comunitárias 
e direito à 
comunicação: 
fortalecendo a 
cidadania na 
formação do 
cientista social 

Contribuir para a 
construção de uma 
postura crítica entre as 
comunidades 
trabalhadas 

Giuseppa 
Maria Daniel 
Spenillo 

DECISO 008/2011 18/3/2011 18/12/2011 Comunicação Ciências 
Humanas 

200 

GEN.NET Desenvolvimento e 
análise de processos 
para a promoção da 
compreensão, da adesão 
e da cpacitação em 
aspectos voltados para a 
inclusão social de 
pacientes portadores de 
doenças genéticas com 
deficiência física, bem 
como do 
empoderamento da 

Guilherme 
Villar-
Docente 

DEINFO 011/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências Exatas 
e da Terra 

120 
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mulher, na qualidade de 
mãe.  

Formação de 
agentes ambientais 
comunitários em 
São Lourenço da 
Mata-PE para 
conservação e 
preservação da 
Estação Ecológica do 
Tapacurá- EET 

Desenvolver estratégias 
para conservação e 
preservação de recursos 
naturais do Município de 
São Lourenço da Mata-
PE 

Marcelo 
Nogueira-
Docente 

DCFL 001/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

400 

Análise físico-
químicas da água 
potável nas 
torneiras e 
bebedouros da 
UFRPE (Campus Dois 
Irmãos) e 
redondezas como 
uma proposta de 
conscientização da 
qualidade da água 

Realizar o 
monitoramento da 
qualidade final da água 
potável das torneiras e 
bebedouros em alguns 
pontos da Universidade 
Federal Rural de 
Pernambuco – Dois 
Irmãos, bem como nas 
redondezas, 
estabelecendo 
parâmetros físico-
químicos determinando 
o grau de potabilidade. 

Flávia 
Christiane 
Guinhos de 
Menezes 
Barreto 
Silva-
Docente 

DQ 009/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências Exatas 
e da Terra 

300 

Biocombustível e 
reciclagem unidos 
através do biodiesel 
a partir do óleo de 
fritura 

Introduzir alunos do 
curso de licenciatura em 
química nas escolas para 
que os mesmos 
vivenciem desde já o seu 
mercado de trabalho. 

Claudia 
Cristina 
Cardoso 
Bejan-
Docente 

DQ 010/2011 2/5/2011 22/9/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências Exatas 
e da Terra 

120 

Exposição das 
técnicas de cultivo 
hidropônico em 
escolas do ensino 
fundamental e 
ensino médio do 

Disseminar os princípios 
básicos e técnicas de 
cultivo hidropônico, para 
a comunidade de escola 
de ensino fundamental 
na rede municipal do 

Egídio 
Bezerra 
Neto-
Docente 

DQ 005/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

50 
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Recife Recife 

Desenvolvimento da 
ostreicultura em 
Barra de Catuama, 
Goiana-PE 

Desenvolver a atividade 
do cultivo da ostra nativa 
Crassostrea rhizophorae 
no município de Goiana-
PE 

Alfredo 
Oliveira 
Gálvez-
Docente 

DEPAq 009/2011 ¼/2011 ½/2012 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

105 

Elaboração de 
planilhas eletrônicas 
e análises de dados 
sobre demanda 
alimentar da tilápia, 
Oreochromis 
niloticus, criada em 
tanques-rede na 
“Associação jovens 
criadores de peixes”, 
município de Jatobá-
PE 

Elaborar junto à 
Associação jovens 
criadores de peixe, 
planilhas eletrônicas de 
dados, que caracterizem 
os crescimentos dos 
peixes e os gastos 
efetivos com a sua 
alimentação durante os 
últimos anos.  

Athiê Jorge 
Guerra 
Santos-
Docente 

DEPAq 013/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

50 

Capturas de 
clupeídeos na 
pescaria artesanal 
de emalhe de 
Itapissuma-PE 

Ampliar o conhecimento 
sobre a pesca artesanal 
realizada em Itapissuma, 
particularmente dos 
clupeídeos de maior 
volume de captura, no 
intuito de avaliar a 
atividade no que diz 
respeito a 
sustentabilidade dos 
estoques. 

Humber 
Agrelli 
Andrade-
Docente 

DEPAq 015/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

50 

A Educação 
Ambiental como 
ferramenta de 
conscientização e 
prevenção aos 
incidentes com 
tubarões no Estado 
de Pernambuco 

Promover o 
desenvolvimento da 
consciência ecológica de 
modo geral e 
principalmente 
conscientizar a 
população acerca da 
problemática dos 

Fábio Hissa 
Vieira Hazin-
Docente 

DEPAq 005/2011 18/3/2011 31/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

1200 
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incidentes com tubarões 
no litoral do Recife, 
informar sobre os riscos 
reais de um ataque e 
sogre os cuidados 
necessários para se 
evitar esse tipo de 
incidente e ressaltar a 
importância dos 
tubarões para o 
ecossistema marinho, 
bem como, a 
necessidade de sua 
conservação. 

Integração da 
Avicultura com a 
Olericultura em 
sistema de produção 
orgânica: Estudo de 
caso em Chã 
Grande/PE 

Desenvolver um projeto 
de extensão rural 
visando difundir os 
sistemas de produção de 
aves (frangos de corte e 
galinha de postura) sob 
as normas de produção 
orgânica 

Maria do 
Carmo 
Mohaupt 
Marques 
Ludke-
Docente 

DZ 002/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

11 

Divulgação de 
técnicas de manejo 
para a exploração 
sustentável da 
Ovinocultura 

Divulgar junto aos 
produtores noções 
básicas de manejo geral, 
alimentar, sanitário e 
reprodutivo dos ovinos 

Robson 
Magno 
Liberal 
Véras-
Docente 

DZ 14/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

157 

Ações sócio-
educativas e 
ambientais, 
aplicadas através da 
extensão rural na 
produção 
agropecuária e 
agroindustrial de 
assentamentos de 
reforma agrária do 

Capacitar e conscientizar 
produtores rurais de 
assentamentos de 
reforma agrária do 
INCRA, em municípios da 
Zona da Mata Norte do 
Estado de Pernambuco, 
prioritariamente, na 
lógica do 
desenvolvimento 

Martha 
Maria 
Vasconcelos 
Lima Matos-
Docente 

DZ 010/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

184 
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INCRA em 
municípios da Zona 
da Mata Norte de 
Pernambuco 

sustentável, no tocante a 
melhoria da cadeia 
produtiva de animais 
domésticos; práticas de 
manejo higiênico e 
sanitário de rebanhos e 
fabricação de produtos 
derivados do leite e da 
carne, bem como 
beneficiamento de frutas 
e hortaliças 

Levantamento da 
utilização de plantas 
medicinais na 
comunidade Sítio 
dos Pintos – Recife, 
PE 

Fazer o levantamento 
sobre a utilização das 
plantas medicinais pelos 
moradores da 
comunidade do Sítio dos 
Pintos, Recife-PE a 
orientar a referida  
comunidade a cerca das 
indicações terapêuticas, 
formas de uso, cultivo e 
conservação pós-
colheita, contribuindo 
desta forma, para a 
promoção da saúde da 
população com a prática 
do uso racional das 
plantas medicinais 

Angélica 
Virgínia 
Valois 
Montarroyos
-Docente 

DEPA 004/2011 1/3/2011 31/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

150 

Apoio ao 
desenvolvimento de 
um sistema central 
de embalagens para 
os produtos 
comercializados no 
Centro de 
Abastecimento 
Alimentar de 

Melhoria da qualidade 
dos produtos produzidos 
e comercializados na 
região, diminuição do 
desperdício, e o aumento 
do Ponse tecnológico do 
pós-colheita estimulando 
a produção e consumo 
de hortifrutícolas, 

Rosimar dos 
Santos 
Musser-
Docente 

DEPA 003/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

1500 
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Pernambuco 
(CEASA/PE) 

mediante a elevação do 
seu padrão de qualidade 
para os atacadistas e 
para o consumidor final 

Implantação de 
viveiro florestal e 
horta na Escola 
Municipal Antônio 
Santiago Pereira da 
Costa, Engenho 
Cuyabá, zona rural, 
Joaquim Nabuco-PE 

Implantar um viveiro 
para produção de 
essências florestais 
nativas, com intuito de 
melhorar a arborização e 
a paisagem da Escola 
Municipal Antônio 
Santiago Pereira da 
Costa, Engenho Cuyabá, 
Zona Rural, Joaquim 
Nabuco-PE, fornecer 
mudas para a 
comunidade e a outras 
escolas circunvizinhas, 
além de identificar 
corretamente as 
espécies arbóreas já 
existentes na área, bem 
como as que serão 
introduzidas. 

Izabel 
Cristina de 
Luna 
Galindo-
Docente 

DEPA 005/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

500 

Ações de 
capacitação para 
melhoria da 
produção de carne 
bubalina na Zona da 
Mata e Agreste do 
Estado de 
Pernambuco 

Promover a atualização, 
discussão e difusão de 
tecnologias relacionadas 
à criação de bubalinos 
para produção de carne, 
proporcionando a 
integração e 
aproximação entre 
discentes, docentes, 
pesquisadores, técnicos 
e produtores rurais. 

Ricardo 
Alexandre 
Silva Pessoa-
Docente 

DZ 007/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

40 

Movimente-se com 
saúde 

Implementar um 
programa de orientações 

Anna Myrna 
Jaguaribe de 

DMFA 020/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Biológicas 

80 
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gerais para realização de 
atividades físicas e 
mensuração de sinais 
vitais (Ponseqüênc 
cardíaca, pressão 
arterial, variáveis 
metabólicas (glicose) e 
antropométricas (medida 
da circunferência da 
cintura) para a 
população que caminha 
nos arredores da UFRPE 

Lima-
Docente 

Anatomia humana 
para todos 

Promover uma maior 
interação entre a 
Universidade e 
estudantes, professores 
e educadores com as 
partes do corpo humano 

Vitor Caiaffo 
Brito-
Docente 

DMFA 012/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

400 

Erliquiose no Grande 
Recife: uma ação de 
caracterização dos 
aspectos de 
distribuição, 
intensidade de 
manifestação, 
perspectivas de 
tratamento, perfil 
dos resultados e 
proposta de 
conscientização 

Realizar levantamentos 
de dados pertinentes à 
distribuição da Erliquiose 
em canis, clínicas e 
comunidades, 
informando sobre os 
métodos de prevenção 
e/ou eliminação dos 
vetores, associando-se 
propostas de 
conscientização, 
buscando assim 
proporcionar saúde e 
bem-estar geral 

Daniela 
Maria Bastos 
de Souza-
Docente 

DMFA 015/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

250 

A reciclagem como 
forma de educação 
e arte nas escolas do 
Recife-PE 

Proporcionar condições 
para que os alunos das 
escolas da rede pública 
possam vivenciar os 
problemas ambientais 

Alessandro 
César Jacinto 
da Silva-
Docente 

DMFA 008/2011 18/3/2011 31/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

60 



 24

em sua comunidade e 
escola buscando 
melhorias ou mesmo 
soluções neste âmbito 

Educação e 
sustentabilidade 
sobre o bem-estar 
animal no município 
de Vitória de Santo 
Antão-PE 

Conscientizar a 
população do município 
de Vitória de Santo 
Antão, com enfoque nos 
jovens e nos produtores 
rurais, a respeito do que 
vem a ser Bem-Estar 
Animal. 

Marleyne 
José Afonso 
Accioly Lins 
Amorim-
Docente 

DMFA 005/2011 3/3/2011 31/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

3600 

Produtos derivados 
do caju como 
incentivo ao 
desenvolvimento 
econômico do 
município da Jurema 

Oportunizar a sociedade 
os conhecimentos 
técnicos a cerca da 
agroindústria artesanal 
do caju, de modo a 
valorizar a inclusão 
social, gerando renda e 
melhoria na qualidade de 
vida 

Helena 
Simões 
Duarte-
Docente 

DMFA 007/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

25 

Desde a fecundação 
à teratogênese: o 
conhecimento dos 
jovens estudantes 
de escolas públicas 
em Zonas Especiais 
de Interesse Social 
(ZEIS) do Recife 

Proporcionar condições 
para que o adolescente 
se conscientize da sua 
co-responsabilidade para 
com sua saúde e sua 
sexualidade 

Fábia Regina 
Nascimento 
Fernando 
Burgos-
Docente 

DMFA 17/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Biológicas 

165 

Parque da Jaqueira, 
espaço aberto à 
educação ambiental 

Promover atividades 
práticas de educação 
ambiental no Parque da 
Jaqueira da Cidade do 
Recife 

Gileno 
Antonio 
Araújo 
Xavier-
Docente 

DMFA 013/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

1500 

Museu de anatomia 
comparada da 

Divulgar a Ciência 
Anatômica através de 

Gileno 
Antonio 

DMFA 18/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

4000 
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UFRPE: intercâmbio 
com o zoológico do 
Recife 

programas de ação 
cultural na Mesorregião 
Metropolitana do Recife 

Araújo 
Xavier-
Docente 

Elaboração de 
cartilhas auto-
explicativas para 
(in)formação dos 
conceitos de boas 
práticas de 
fabricação, 
segurança e higiene 
alimentar dos 
comerciantes de 
alimentos do 
Mercado Público de 
Afogados 

Elaborar cartilhas auto-
explicativas para 
(in)formação do conceito 
de boas práticas de 
fabricação, segurança e 
higiene alimentar dos 
comerciantes de 
alimentos do Mercado 
Público de Afogados, 
Recife-PE 

Alessandro 
César Jacinto 
da Silva-
Docente 

DMFA 009/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

59 

Formação de Núcleo 
de Estudo Pesquisa 
e Extensão da 
Transdisciplinaridad
e 

Congregar docentes e 
profissionais da 
sociedade civil, com 
intuito de difundir os 
resultados de estudos e 
pesquisas sobre a 
transdisciplinaridade e a 
complexidade 

Romildo de 
Albuquerque 
Nogueira-
Docente 

DMFA 19/2011 18/3/2011 25/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

70 

 Desafios de gênero: 
conhecimento, 
renda, produção, 
participação 

 Desenvolver um 
trabalho educativo com 
mulheres artesãs de São 
Lourenço da Mata-PE, 
informando e 
problematizando as 
temáticas trabalho, 
organização e 
empoderamento, desde 
uma perspectiva de 
gênero, estimulando sua 
organização enquanto 
coletivo de mulheres 

Laura Susana 
Duque-
arrazola-
Docente 

DCD 23/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências Sociais 30 
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artesãs. 

A modelagem e a 
montagem de 
vestuário 
contribuindo para o 
artesanato da Zona 
da Mata Norte de PE 

Desenvolver um trabalho 
educativo com membros 
da Associação Sócio-
Cultural de Artesãs da 
Mangueira (ASCASM)/ 
Município de Paudalho-
PE, estimulando sua 
organização, onde 
estes/as serão 
multiplicadores/as do 
conhecimeto em sua 
comunidade com os/as 
adolescentes 

Maria Alice 
Vasconcelos 
Rocha-
Docente 

DCD 004/2011 18/3/2011 18/12/2011 Trabalho Ciências Sociais 15 

Uso de resíduos 
industriais nobres 
no artesanato 
pernambucano 

Desenvolver um trabalho 
inovador com 
artesãos/ãs do município 
de Ferreiros-PE, 
estimulando sua 
organização e 
promovendo a 
consciência ambiental e 
a sustentabilidade 

Maria Alice 
Vasconcelos 
Rocha-
Docente 

DCD 003/2011 18/3/2011 18/12/2011 Trabalho Ciências Sociais 15 

Desenvolvimento 
familiar e 
comunitário: 
construindo 
equidade, cidadania, 
e promovendo 
sustentabilidade 
num bairro popular 
de Recife-PE 

Construir junto com 
famílias do bairro do 
Jordão, Recife-PE, 
dispositivos e estratégias 
visando o 
desenvolvimento familiar 
e comunitário, 
focalizando questões 
centrais relativas ao seu 
cotidiano, e em função 
destas desenvolvendo 
ações educativas, tendo 
como norte a busca por 
relações familiares e 

Maria de 
Fátima Paz 
Alves-
Docente 

DCD 009/2011 18/3/2011 18/12/2011 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

Ciências Sociais 14 
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comunitárias equânimes 
e pacíficas, com 
desenvolvimento 
sustentável e qualidade 
de vida 

Brinquedoteca 
hospitalar: o brincar 
articulado com 
orientações as 
famílias 

Desenvolver um trabalho 
de orientação sobre 
higiene, saúde e 
alimentação com as 
famílias através de 
atividades lúdicas com as 
crianças na 
brinquedoteca 

Daisyvângela 
Eucrêmia da 
Silva Lima-
Docente 

DCD 005/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências Sociais 705 

Gravidez precoce: 
proposta educativa 
para adolescentes 

Desenvolver um trabalho 
de orientação sobre 
gravidez na adolescência 
com adolescentes 

Daisyvângela 
Eucrêmia da 
Silva Lima-
Docente 

DCD 006/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

76 

Trabalhando a 
formação de hábitos 
alimentares 
saudáveis com 
crianças de creches, 
pré-escolas e Escolas 
da Rede Municipal: 
uma forma de 
contribuir com a 
efetivação do direito 
a segurança 
alimentar e 
nutricional 

Trabalhar a formação de 
hábitos alimentares e 
higiênicos saudáveis com 
as crianças de creches, 
pré-escolas públicas da 
cidade da Rede 
Municipal, tendo em 
vista melhorias no perfil 
de saúde da criança e 
dos integrantes de suas 
famílias, por meio do 
acesso regular a uma 
alimentação adequada, 
de qualidade e saudável 

Joseana 
Maria 
Saraiva-
Docente 

DCD 011/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências da 
Saúde 

630 

Capacitação e 
desenvolvimento 
pessoal e social de 
trabalhadores (as) 
para os serviços de 
hotelaria e outros 

Preparar numa 
perspectiva de 
desenvolvimento 
integral, trabalhadores 
(as) para o exercício das 
funções de 

Joseana 
Maria 
Saraiva-
Docente 

DCD 24/2011 18/3/2011 18/12/2011 Trabalho Ciências Sociais 500 
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segmentos do setor 
de turismo do 
município de São 
Lourenço da Mata-
PE 

Recepcionista/Telefonist
a, Camareira e Auxiliar 
de Serviços de Limpeza 
em hotéis e empresas 
similares 

Educação ambiental 
e prevenção de 
doenças para 
crianças e 
adolescentes em 
uma escola pública 
do Recife-PE 

Promover a partir da 
sensibilização, da 
informação e educação, 
a reflexão de crianças, 
adolescentes e de seus 
familiares do bairro de 
Campo Grande, acerca 
dos problemas da 
poluição ambiental e as 
Ponseqüências de 
doenças que atingem o 
seu cotidiano, como as 
infecto-contagiosas 

Fabiane 
Alves 
Regino-
Docente 

DCD 007/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências Sociais 170 

Ações educativas 
para o consumo 

Desenvolver trabalho 
educativo com famílias 
residentes no 
Loteamento Santana, 
Limoeiro-PE, 
beneficiárias do 
Programa Leite de Todos, 
informando, 
sensibilizando e 
estimulando a prática do 
consumo sustentável e 
consciente 

Maria Zênia 
Tavares da 
Silva-
Docente 

DCD 012/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências Sociais 20 

Rotulagem 
nutricional: 
contribuindo para 
escolhas conscientes 
e saudáveis 

Realizar um trabalho de 
orientação em relação à 
leitura e compreensão 
dos rótulos, com 
estudantes do turno da 
noite, de uma escola da 
rede pública de ensino 

Maria Inês 
Sucupira 
Maciel-
Docente 

DCD 010/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

30 
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localizada na cidade do 
Recife-PE 

Troca de saberes 
entre academia e 
adolescentes do 
Programa Escola 
Aberta, em Recife-
PE: “Papo Aberto” 
promovendo 
sexualidade sem 
risco 

Informar e sensibilizar 
adolescentes em relação 
às temáticas: 
sexualidade, saúde 
reprodutiva e gênero, 
fornecendo subsídios a 
uma vivência plena e 
responsável de sua 
sexualidade, e replicação 
dos conhecimentos 
adquiridos; de modo 
correlato, capacitar e 
introduzir em atividades 
de extensão alunas do 
Curso de Economia 
Doméstica, no contexto 
do Programa Escola 
Aberta 

Maria de 
Fátima Paz 
Alves-
Docente 

DCD 008/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências Sociais 42 

Educação nutricional 
e gastronômica para 
alimentação 
equilibrada de 
gestantes 

Realizar o 
aconselhamento 
nutricional e 
gastronômico para 
elaboração de uma dieta 
saudável e saborosa 
durante o período 
gestacional 

Amanda de 
Morais 
Oliveira-
Docente 

DTR 18/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

25 

Educação sanitária e 
ambiental para 
trabalhadores 
domésticas e donas 
de casa 

Promover ações de 
educação sanitária e 
ambiental para 
trabalhadoras 
domésticas e donas de 
casa PonseqüênciasP do 
Espaço Cultural Dom 
Helder Câmara, Recife 

Amanda de 
Morais 
Oliveira-
Docente 

DTR 17/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

30 

Avaliação sensorial Incentivar a alimentação Luciana Leite DTR 25/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 66 
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de alimentos a base 
de soja e aveia para 
crianças 

saudável de crianças em 
idade escolar por meio 
da utilização de 
alimentos funcionais 

de Andrade 
Lima-
Docente 

Agrárias 

Avaliação do 
controle higiênico-
sanitário com as 
carnes bovinas, 
ovinas e caprinas no 
Mercado Público do 
bairro de Casa 
Amarela 

Assistir os manipuladores 
com os procedimentos 
operacionais do manejo 
da carne no mercado 
público de Casa Amarela 

Luciana Leite 
de Andrade 
Lima-
Docente 

DTR 26/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

10 

Uso eficiente do 
pluviômetro tipo 
garrafa pet como 
indicador de 
intempéries 
climáticas na Zona 
Rural e Urbana de 
Pernambuco 

Avaliar o uso do 
pluviômetro tipo garrafa 
pet e das condições físico 
hídricas do solo das 
áreas de risco da zona 
rural e urbana com a 
finalidade de prevenir e 
avisar as comunidades 
para diminuir os 
impactos de 
deslizamentos de terra 
que podem ocorrer em 
períodos de chuvas 
intensas 

Ênio Farias 
de França e 
Silva-
Docente 

DTR 30/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

40 

Educação e saúde: 
aplicação das boas 
práticas de higiene 
em escolas públicas 
do bairro de Santo 
Amaro, Recife-PE 

Enfatizar as boas práticas 
de higiene (BPH) dos 
alimentos no cotidiano 
dos alunos regularmente 
matriculados em escolas 
públicas do bairro de 
Santo Amaro, Recife-PE 

José do Egito 
de Paiva-
Docente 

DTR 010/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

250 

Projeto de Extensão 
Água e Terra: estudo 
da percepção 
ambiental dos 

Realizar estudo e 
pesquisas sobre 
metodologias e práticas 
de extensão rural 

Soraya El-
deir-Docente 

DTR 29/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

930 
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agricultores 
familiares do semi-
árido 
pernambucano 

agroecológica, no que 
tange a captação 
(codificação) e 
transferência 
(decodificação) de 
conhecimento dos 
agricultores familiares, 
organizações 
governamentais e não 
governamentais, e da 
academia, buscando 
delinear desenhos 
metodológicos voltados  
para uma elevação da 
aprendizagem dos atores 
sociais envolvidos e a 
intervenção no campo da 
extensão rural 
agroecológica, no semi-
árido pernambucano 

Educação ambiental 
com enfoque na 
ocupação das 
encostas 

Promover atividades de 
educação ambiental, 
quanto aos riscos de 
erosão e 
escorregamento nas 
ocupações desordenadas 
das encostas, localizadas 
nos bairros próximos a 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, 
permitindo aos alunos 
das escolas públicas 
dessas localidades 
conhecer e considerar os 
riscos dessa ocupação no 
planejamento e na 
defesa da qualidade de 

Gledson Luiz 
Pontes de 
Almeida-
Docente 

DTR 012/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

250 
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vida e do meio ambiente 

Uso eficiente da 
água na irrigação em 
comunidades rurais 

Promover a 
implementação e a 
difusão de 
conhecimentos e 
técnicas alternativas e de 
baixo custo para a 
utilização na irrigação. 
Ligadas ao uso racional 
da água e otimização da 
produção dos 
agricultores familiares na 
região de Bezerros no 
agreste do Estado de 
Pernambuco 

Ênio Farias 
de França e 
Silva-
Docente 

DTR 19/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

40 

Briquetes: 
alternativa 
energética e 
ecológica no 
combate ao apagão 
da caatinga 

Obter uma amostra 
significativa da 
quantidade de 
estabelecimentos nas 
cidades escolhidas que 
podem substituir a lenha 
e /ou o carvão vegetal 
pelos briquetes nos seus 
fornos 

Simone 
Maria da 
Silva-
Docente 

DTR 011/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

100 

Conscientização 
sobre a implantação 
de boas práticas de 
manipulação de 
alimentos carnéos 

Conscientizar os 
proprietários de 
estabelecimentos de 
carne e derivados 
cárneos, localizados no 
Mercado Público do 
Bairro de São José 
promovendo a 
capacitação desses 
oferecendo informações 
para a melhoria das 
condições higiênico 
sanitárias do seu 

Pedro 
Marinho de 
Carvalho 
Neto-
Docente 

DTR 013/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

50 
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estabelecimento, além 
de instruí-los sobre 
normas de 
comercialização de 
carnes e derivados 
cárneos, tudo adequado 
com a legislação vigente 

Ação educacional e 
alternativas de 
processamento 
comercial de carnes 
e derivados em 
Mercado Público de 
Jaboatão dos 
Guararapes-PE 

Promover ações 
educativas que visam à 
conscientização sobre a 
importância da 
manipulação adequada 
de acordo com a RDC Nº 
12 da ANVISA e a 
melhoria das condições 
higiênico-sanitária, assim 
como, a inserção de 
alternativas tecnológicas 
de processamento para 
padronização e melhor 
aproveitamento da carne 
in natura e derivados 

Pedro 
Marinho de 
Carvalho 
Neto-
Docente 

DTR 15/2011 18/3/2011 31/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

50 

Educação alimentar 
e nutricional como 
proposta de saúde 
integral a crianças 
da comunidade do 
Coque/Recife-PE 

Realizar atividades 
pedagógicas de 
educação nutricional 
com crianças em idade 
escolar, visando à 
promoção da saúde e 
formação de agentes 
multiplicadores nesta 
área, por meio do acesso 
a reflexão e métodos de 
conscientização 

Edenilze 
Teles 
Romeiro-
Docente 

DTR 24/2011 1/3/2011 23/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

15 

Implantação de boas 
práticas de 
fabricação de 
alimentos no 

Implantar procedimentos 
de boas práticas de 
fabricação de alimentos 
no comércio informal 

Edenilze 
Teles 
Romeiro-
Docente 

DTR 23/2011 1/3/2011 23/12/2011 Educação Ciências Sociais 150 
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comércio informal, 
localizados no 
Distrito Sanitário V-
(DSV) Recife-PE 

localizados no Distrito 
Sanitário V – (DSV) 
Recife-PE 

Alimentação 
saudável de 
escolares através de 
abordagens 
gastronômicas e 
nutricionais a suas 
mães 

Melhorar a qualidade da 
alimentação de crianças 
em idade escolar através 
de abordagens 
gastronômicas e 
nutricionais a suas mães 

Maria do 
Rosário de 
Fátima 
Padilha-
Docente 

DTR 31/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

16 

O conhecimento e a 
importância da 
cozinha alternativa 
transmitida à 
comunidade Gurupé 

Analisar os hábitos 
alimentares e de 
consumo da comunidade 
a fim de melhor adequar 
a cozinha alternativa 

Neide Kazue 
Sakugawa 
Shinohara-
Docente 

DTR 27/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

30 

Avaliação do 
consumo alimentar 
de crianças e 
adolescentes de 
Escolas Públicas do 
Recife/PE 

Realizar um diagnóstico 
inicial das escolas, 
selecionando-as e dando 
preferência aquelas que 
não possuem o 
acompanhamento de um 
profissional de saúde 

Neide Kazue 
Sakugawa 
Shinohara-
Docente 

DTR 28/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

85 

Avaliação das 
condições higiênico-
sanitárias de 
produtos lácteos 
comercializados na 
feira livre do 
município de Vitória 
de Santo Antão-PE 

Analisar as condições 
higiênico-sanitárias de 
produtos lácteos 
comercializados na feira 
livre do município de 
Vitória de Santo Antão-
PE 

José do Egito 
de Paiva-
Docente 

DTR 006/2011 18/3/2011 31/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

100 

Educação 
continuada em 
diagnóstico por 
imagem em animais 
de companhia 

Difundir conhecimentos 
referentes â solicitação 
de exames e 
interpretação de laudos 
de exames de 

Fabiano 
Séllos Costa-
Docente 

DMV 43/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

60 
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diagnóstico por imagem 
visando sua utilização na 
prática clínica 

Acompanhamento 
técnico às criações 
de suínos destinadas 
à subsistência na 
região 
metropolitana de 
Recife-PE 

Transferir tecnologia ao 
pequeno produtor, 
levando o conhecimento 
e técnicas de amanejo 
aplicadas a criaçãoes de 
suínos destinadas à 
subsitência; inserir o 
aluno na vivência prática, 
e difundir conhecimento 
através de palestras e 
treinamentos. 

Clara Nilce 
Barbosa-
Docente 

DMV 012/2011 18/3/2011 18/12/2001 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

19 

Orientação e 
acompanhamento 
de limpeza e 
terapêutica nos 
casos de otite 
externa em cães, 
atendidos no 
Hospital Veterinário 

Realizar coleta de 
material, realizar limpeza 
otológica e aplicar 
terapêutica adequada 
para os casos de otite 
externa nos animais da 
espécie canina vindos ao 
Hospital Veterinário 

Evilda 
Rodrigues de 
Lima-
Docente 

DMV 26/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

14 

Educação no manejo 
sanitário e dietético 
aos proprietários de 
cães e gatos 
atendidos no 
Hospital Veterinário 
da UFRPE 

Atender a comunidade 
através do atendimento 
clínico na formação e 
aperfeiçoamento do 
aluno bolsista, 
capacitando-o e 
qualificando-o como 
profissional na 
especialidade Clínica 
Médica, por ocasião da 
prestação dos serviços 
bem como integrar a 
universidade com a 
comunidade, mais 
especificamente, os 

Evilda 
Rodrigues de 
Lima-
Docente 

DMV 009/2011 18/3/2011 18/12/2001 saúde Ciências 
Agrárias 

2000 
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acadêmicos do curso de 
Medicina Veterinária da 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 

Ações de extensão 
universitária através 
de orientações 
higiênico-sanitárias 
em comércios 
alimentícios formais 
e informais na 
região do campus da 
UFRPE 

Orientar os 
comerciantes, formais e 
informais, do ramo 
alimentício, localizados 
nas proximidades da 
UFRPE, sobre a 
importância das boas 
práticas no manejo dos 
alimentos e condições 
higiênico-sanitárias de 
seu estabelecimento, a 
fim de evitar as doenças 
transmitidas por 
alimentos 

Erika 
Christina 
Santos 
Oliveira-
Docente 

DMV 27/2011 18/3/2011 18/12/2001 saúde Ciências 
Agrárias 

50 

Instruindo a 
população e 
usuários do Hospital 
Veterinário da 
UFRPE sobre 
medidas 
emergenciais de 
primeiros socorros 

Proporcionar aos 
proprietários um maior 
conhecimento a respeito 
das medidas 
emergenciais que podem 
ser feitas pelos mesmos 
em casos de 
envenenamentos, 
acidentes ofídios e 
traumatismos por 
atropelamento 

Rita de 
Cássia 
Carvalho 
Maia-
Docente 

DMV 14/2011 18/3/2011 18/12/2001 saúde Ciências 
Agrárias 

100 

Ações 
socioeducativas e 
conscientização da 
população sobre 
bem-estar animal e 
guarda responsável 
nas escolas públicas 
no bairro de Dois 

Conscientizar os alunos 
de escolas públicas do 
bairro de Dois Irmãos 
acerca da relação entre o 
bem-estar dos animais 
não-humanos e 
humanos, 
proporcionando a saúde 

Fernando 
Leandro dos 
Santos-
Docente 

DMV 16/2011 18/3/2011 18/12/2001 Educação Ciências 
Agrárias 

375 
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Irmãos física, mental e 
emocional de todos 

Ações 
socioeducativas e de 
conscientização aos 
tutores de cães e 
gatos a respeito dos 
cuidados e da 
higiene com as fezes 
e o impacto sobre a 
saúde humana e 
animal 

Conscientizar os tutores 
de cães e gatos que 
procuram atendimento 
no Hospital Veterinário 
do DMV da UFRPE, 
acerca dos problemas 
associados a 
vermifugação e 
recolhimento das fezes 
de seus animais em vias 
públicas 

Fernando 
Leandro dos 
Santos-
Docente 

DMV 15/2011 18/3/2011 18/12/2001 Educação Ciências 
Agrárias 

469 

Atendendo e 
instruindo a 
população 
pernambucana 
quanto a afecções 
ortopédicas e 
neurológicas dos 
seus animais 

Oferecer à sociedade 
Pernambucana e 
Nordestina um serviço 
especializado e eficiente 
em traumato-ortopedia 
e neurocirurgia, 
necessário frente à alta 
incidência destas 
afecções 

Eduardo 
Alberto 
Tudury-
Docente 

DMV 29/2011 18/3/2011 18/12/2001 Educação Ciências 
Agrárias 

312 

Ações 
socioeducativas e 
conscientização da 
população sobre a 
importância da 
prevenção das 
viroses nos cães 

Conscientizar a 
população acerca de 
doenças causadas por 
vírus em cães, 
orientando sobre o 
modo de prevenção, 
sintomatologia e 
tratamento das mesmas, 
divulgando a importância 
da imunização correta do 
animal, feita pelo médico 
veterinário 

Rita de 
Cássia 
Carvalho 
Maia-
Docente 

DMV 13/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

100 

Orientações 
socioeducativas aos 
tutores sobre a 

Visa conscientizar e 
orientar os tutores de 
animais positivos para o 

Márcia de 
Figueiredo 
Pereira-

DMV 23/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências da 
Saúde 

30 



 38

importância do 
manejo nutricional 
no paciente com 
câncer 

câncer da importância do 
manejo nutricional 
nesses pacientes 
(caninos e felinos) para 
uma sobrevida de 
qualidade, levando o 
animal a ter um alto grau 
de bem estar, pois como 
se trata de uma doença 
que leva a bastante 
distúrbios metabólicos e 
nutricionais, requer uma 
adequação da dieta 
destes pacientes, onde 
os tutores serão 
orientados através de 
ações socioeducativas no 
Hospital Veterinário da 
UFRPE, por meio de 
folders, cartilhas, painés, 
explanações orais e 
questionários aplicados 
aos tutores 

Docente 

Tratamento de 
doença periodontal 
de cães e gatos 
atendidos no 
Hospital Veterinário 
da UFRPE 

Tratar animais 
acometidos de doença 
periodontal de grau leve 
a moderado atendidos 
no Hospital Veterinário 
da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 

Lilian Sabrina 
Silvestre de 
Andrade-
Docente 

DMV 25/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

23 

Ações sanitárias e 
sócio-educativas, 
com ênfase na 
tuberculose caprina 
e bovina, visando a 
implantação de um 
plano de educação 

Conscientizar a 
população em geral e 
alertar as autoridades 
governamentais, bem 
como os agentes 
promotores da sua saúde 
pública, da ameaça que 

Lúcio 
Esmeraldo 
Honório de 
Melo-
Docente 

DMV 38/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

500 
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sanitária 
antituberculose 
zoonótica no Estado 
de Pernambuco 

representa a tuberculose 
animal à saúde das 
pessoas, dando ênfase a 
caracterização do 
ambiente rural ou 
urbano onde coabitem 
pessoas e animais 
pecuários, especialmente 
das espécies ruminantes 
(caprina e bovina), em 
meio à existência de 
fatores de risco de 
transmissibilidade da 
tuberculose animal 

Orientação do 
manejo sanitário e 
ambiental aos 
produtores de 
caprinos e ovinos, 
no Município do 
Paulista, PE 

Orientar os criadores de 
caprinos e ovinos da 
comunidade do Engenho 
Maranguape, no 
município do Paulista, a 
utilizar os dejetos dos 
animais, a fim de 
melhorar o manejo 
sanitário e evitar a 
degradação do meio 
ambiente. Com isso, uma 
maior produção e 
lucratividade para os 
produtores envolvidos a 
partir da 
sustentabilidade 

Marcos 
Antônio 
Lemos de 
Oliveira-
Docente 

DMV 35/2011 18/3/2011 18/12/2001 Educação Ciências 
Agrárias 

4 

Hemocentro 
Veterinário: 
comunicando-se 
através das Redes 
Sociais 

Construção de uma 
página na internet (blog 
ou site) 

Ana Paula 
Monteiro 
Tenório-
Docente 

DMV 011/2011 18/3/2011 18/12/2001 Educação Ciências 
Agrárias 

442 

Elaboração de 
cartilhas auto-

Elaborar cartilhas auto-
explicativas para 

Andrea Paiva 
Botelho 

DMV 21/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

109 
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explicativas para 
(in)formação dos 
conceito de 
segurança e higiene 
alimentar dos 
comerciantes de 
produtos cárneos do 
Mercado Público de 
Casa Amarela, 
Recife-PE 

(in)formação do conceito 
de segurança e higiene 
alimentar dos 
comerciantes de 
produtos cárneos do 
Mercado Público de Casa 
Amarela, Recife-PE 

Lapenda de 
Moura-
Docente 

Formação 
continuada sobre a 
educação em saúde 
para docentes da 
disciplina Ciências 
Naturais: 
aprendendo sobre 
zoonoses 

Capacitar docentes da 
disciplina Ciências 
Naturais, de escolas 
públicas de Abreu e 
Lima, PE sobre a cadeia 
epidemiológica das 
zoonoses (raiva, 
leptospirose, complexo 
teníase-cisticercose, 
leishmaniose e 
toxoplasmose) 
destacando as medidas 
de prevenção e controle 
e promoção de saúde 

Jean Carlos 
Ramos da 
Silva-
Docente 

DMV 18/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

340 

Ações educativas em 
saúde para o 
controle das 
leishmanioses no 
Distrito de Três 
Ladeiras – Município 
de Igarassu-PE 

Desenvolver um trabalho 
junto à comunidade no 
sentido de trazer 
conhecimentos sobre as 
leishmanioses em 
relação à sua causa, 
transmissão, sintomas, 
controle e tratamento a 
fim de propiciar avanços 
nas práticas 
implementadas pelas 
instituições 
governamentais para o 

Maria 
Aparecida da 
Gloria 
Faustino-
Docente 

DMV 17/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

610 
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controle das 
leishmanioses no Distrito 
de Três Ladeiras, 
município de Igarassu-PE 

Segurança 
alimentar: uma nova 
perspectiva para 
educação em saúde 
na UFRPE 

Promover a educação em 
saúde para a segurança 
alimentar da 
comunidade localizada 
em torno do campus da 
UFRPE – Sede Dois 
Irmãos 

Andrea Paiva 
Botelho 
Lapenda de 
Moura-
Docente 

DMV 19/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências 
Agrárias 

1000 

Transtornos 
resultantes da 
administração de 
anticoncepcionais 
progestacionais em 
felinos e caninos: 
ampliação do 
público alvo 

Oferecer ações 
socioeducativas na 
Região Metropolitana do 
Recife (RMR), visando à 
conscientização dos 
proprietários de animais 
de pequeno porte 
quanto ao uso 
indiscriminado de 
anticoncepcionais 
progestacionais, 
relatando seus efeitos 
indesejáveis e como 
evitar o aparecimento 
desses com a utilização 
da castração, além de 
oferecer tratamento 
cirúrgico aos mesmos, 
caso já possuam tais 
afecções 

Glória Maria 
de Andrade 
Potier-
Docente 

DMV 010/2011 18/3/2011 18/12/2001 Saúde Ciências Sociais 1742 

Educação ambiental 
e a guarda 
responsável de 
animais de tração, 
na cidade de Recife, 
PE 

Realizar uma campanha 
sócio-educativa sobre a 
importância ética de não 
maltratar os animais e 
reafirmar os deveres do 
proprietário em relação 

Paulo 
Fernandes 
de Lima-
Docente 

DMV 36/2011 18/3/2011 18/12/2001 Educação Ciências 
Agrárias 

200 
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ao animal sob sua 
guarda, buscando-se 
adaptar costumes e 
práticas culturais 
sedimentadas, aos 
preceitos do respeito à 
dignidade animal, além 
de promover a educação 
ambiental e a guarda 
responsável de animais 
de tração, na cidade de 
Recife, Pernambuco 

Contaminação 
micológica de 
manipuladores de 
alimento em 
mercados da região 
metropolitana do 
Recife 

Diagnosticar doenças 
fúngicas nas mãos e 
unhas de manipuladores 
de alimentos e divulgar 
medidas visando 
prevenção de doenças 
relacionadas com a 
contaminação alimentar 

Norma Suely 
Sobral da 
Silveira-
Docente 

DB 43/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Biológicas 

47 

Educação e higiene 
no combate as 
parasitoses 
gastrintestinais: a 
informação leva a 
conscientização 

Orientar os alunos do 
ensino fundamental da 
rede pública sobre a 
importância da higiene, 
relacionando às parasitas 
gastrintestinais 

Betânia 
Cristina 
Guilherme-
Docente 

DB 57/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

240 

Integração de 
Escolas da Rede 
Pública e Privada de 
Ensino Fundamental 
e Médio e UFRPE 
nas atividades das 
Feiras de Ciências no 
Laboratório de 
Entomologia 

Orientar estudantes do 
Ensino Fundamental e 
Médio das Redes Pública 
e Privada, nas diligências 
vinculadas com ecologia, 
preservação do 
ecossistema, insetos e 
apresentação de 
trabalhos teóricos e 
práticos de sala de aula e 
Feiras de Ciências, 

Arlene 
Bezerra 
Rodrigues 
dos Santos-
Docente 

DB 65/2011 14/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

872 
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conhecimentos, 
comunidade universitária 
e a sociedade como um 
todo 

Educação ambiental 
e consciência 
entomológica em 
Escolas do Campo e 
Comunidades da 
Mata Norte e Sul do 
Estado de 
Pernambuco 

Difundir informações 
sobre Ecologia e 
Conservação Ambiental 
associadas aos 
conhecimentos 
entomológicos tornando 
ampla e crítica a visão 
das comunidades sobre 
as relações ambientais 

Arlene 
Bezerra 
Rodrigues 
dos Santos-
Docente 

DB 55/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

1306 

Capacitando os 
alunos das Escolas 
Públicas a implantar 
hortas medicinais e 
orgânicas 

Associar o uso de plantas 
medicinais aos 
problemas de saúde mais 
prevalentes com objetivo 
de repassar aos 
participantes 
informações técnicas e 
científicas sobre as 
manipulações seguras e 
corretas do uso de 
plantas medicinais 

Luciana de 
Oliveira 
Franco-
Docente 

DB 61/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Biológicas 

220 

Vivências de 
Educação Inclusiva 

Empreender o 
desenvolvimento de 
ações que integrem 
alunos do Curso de 
Licenciatura e/ou 
Bacharelado em Ciências 
Biológicas da 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e a 
sociedade, através de 
atividades didático-
pedagógico de ciências e 
biologia em instituições 

Marcos 
Souto Alves-
Docente 

DB 42/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

190 
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públicas de ensino 
fundamental e médio 
que atendem educandos 
surdos e cegos, com 
repercussão na 
promoção da auto-
estima, resgate da 
cidadania e inclusão 
social 

Difusão e 
popularização da 
Ciência e Tecnologia 
em escolas do 
Recife, com ênfase 
na Genética 

Difundir e popularizar 
Ciência e Tecnologia 
(C&T) entre professores 
e estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, 
pela abordagem de 
temas relacionados à 
disciplina de Genética 

Reginaldo de 
Carvalho-
Docente 

DB 52/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

611 

Intervenção 
educativa na 
prevenção da 
dengue entre 
estudantes do 
Ensino Fundamental 
de escolas do Recife 
e Região 
Metropolitana 

Realizar intervenções 
educativas de caráter 
teórico-prático que 
estimulem o 
conhecimento e a 
prevenção da dengue 
entre estudantes do 
Ensino Fundamental de 
escolas localizadas na 
cidade do Recife ou 
Região Metropolitana 

Maria de 
Mascena 
Diniz Maia-
Docente 

DB 63/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

300 

Donos da noite: os 
morcegos 

Conscientizar 2000 
alunos do Ensino Médio 
sobre os morcegos, 
esclarecendo a 
importância destes 
organismos na natureza 
e os cuidados que se 
deve ter quando se 
interage com eles 

Martin 
Alejandro 
Montes-
Docente 

DB 58/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

1000 
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Para entender de 
onde viemos e para 
onde vamos 

Promover melhorias no 
ensino de evolução no 
terceiro ano do ensino 
médio de 40 escolas da 
região metropolitana de 
Recife, buscando 
capacitar e incentivar os 
professores de ensino 
médio a debater 
questões éticas e 
ambientais relacionadas 
à evolução biológica 

Martin 
Alejandro 
Montes-
Docente 

DB 59/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

370 

Conscientização e 
implementação de 
tecnologia de 
manejo do lixo em 
uma escola rural da 
comunidade 
“Mondé dos 
Cabrais” em 
Camocim de São 
Felix-PE 

Construir, junto aos 
alunos do Grupo Escolar 
e a comunidade do 
entorno, a 
conscientização de sua 
influência no ambiente 
em sua volta, 
desenvolvendo, assim, a 
necessidade de cuidar e 
responsabilizar-se pelo 
local onde estão 
inseridos 

Maria Rita 
Cabral Sales 
de Melo-
Docente 

DB 49/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

200 

Conhecendo o 
micro-universo das 
células 

Realizar exposições 
itinerantes que levem às 
esolas públicas 

Reginaldo de 
Carvalho-
Docente 

DB 48/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

388 

Animais 
invertebrados no 
cotiano da 
comunidade: noções 
corretas da sua 
posição sistemática 

Orientar estudantes e 
professores do ensino 
médio e fundamental da 
rede pública em 
atividades vinculadas a 
invertebrados, visando o 
esclarecimento de 
questões de classificação 
zoológica historicamente 
equivocadas, 

Clélia Márcia 
Cavalcanti da 
Rocha-
Docente 

DB 44/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

80 
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contribuindo para a 
qualidade do ensino da 
Zoologia no que se refere 
à informação e à reflexão 
sobre as relações 
ecológicas de grupos de 
invertebrados 

Educação ambiental 
como ferramenta de 
divulgação do 
potencial das 
macrofitas aquaticas 

Ampliar o conhecimento 
de alunos de ensino 
médio sobre a situação 
do local, buscando uma 
sensibilização sobre os 
danos que estão 
ocorrendo nos corpos 
d’água e a importância 
das macrófitas aquáticas, 
através da educação 
ambiental 

Karine Matos 
Magalhães-
Docente 

DB 40/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

95 

A educação como 
fonte de melhorias 
na qualidade 
higiênico-sanitária e 
ambiental dos 
serviços alimentares 
informais da 
comunidade do Sítio 
dos Pintos, Dois 
Irmãos, Pernambuco 

Promover a melhoria das 
condições higiênico-
sanitárias e ambientais 
dos serviços alimentares 
informais na comunidade 
do Sítio dos Pintos, Dois 
Irmãos, Recife, através 
de intervenções 
educativas 

Karine Matos 
Magalhães-
Docente 

DB 41/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

25 

Percepção e 
educação ambiental 
em escolas públicas 
da região 
metropolitana do 
Recife acerca do 
tema “ambientes 
recifais” 

Estudar a percepção 
ambiental de alunos do 
7º ano do Ensino 
Fundamental de escolas 
da rede pública da região 
metropolitana do Recife 
quanto ao conhecimento 
sobre os ambientes 
recifais 

Fernanda 
Maria Duarte 
do Amaral-
Docente 

DB 54/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

40 
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Universidade e 
escola: construindo 
saberes e práticas 
em educação 
socioambiental 

Construir um conjunto 
de saberes, valores e 
práticas educativas em 
educação ambiental que 
contribua para a 
ambientalização 
curricular das escolas 
públicas envolvidas, 
promovendo hábitos e 
atitudes orientados para 
um relacionamento 
social e ambientalmente 
sustentável entre 
pessoas, outras espécies, 
o meio ambiente e o 
planeta como um todo 

Betânia 
Cristina 
Guilherme-
Docente 

DB 56/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

250 

Fortalecimento da 
ovinocultura no 
assentamento 
Poldrinhos, Serra 
Talhada-PE, por 
meio da 
demonstração da 
importância da 
conservação de 
forragem para o 
período seco do ano 

Fortalecer a criação de 
ovinos no assentamento 
Poldrinhos, Serra 
Talhada-PE, como mais 
uma alternativa para a 
diversificação da 
produção e geração de 
renda para os/as 
agricultores/as 
familiares, em especial as 
mulheres, tendo como 
base os princípios da 
agroecologia e a 
melhoria da segurança 
alimentar e nutricional, 
por meio da 
demonstração da 
importância da 
conservação de forragem 
para o período seco do 
ano 

Márcio 
Vieira da 
Cunha-
Docente 

UAST 008/2011 1/3/2011 31/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

50 



 48

Observatório 
ambiental de Serra 
Talhada: buscando 
transformações na 
qualidade de vida de 
moradores do 
entorno do 
Reservatório do 
Saco 

Criar o grupo 
extensionista 
Observatório Ambiental 
de Serra Talhada e 
aplicar os princípios 
norteadores deste grupo 
em uma comunidade do 
entorno do reservatório 
do Saco, incluindo a 
caracterização ambiental 
participativa e a 
promoção de cursos e 
oficinas de edução 
ambiental para a 
população 

Mauro de 
Melo Junior-
Docente 

UAST 013/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

50 

Avaliação da 
percepção sobre o 
complexo teníase 
cisticercose entre os 
criadores de suínos 
pertencentes à 
cidade de Serra 
Talhada 

Avaliar a percepção 
sobre o conhecimento e 
profilaxia do complexo 
teníase-cisticercose 
entre os criadores de 
suínos pertencentes à 
cidade de Serra Talhada-
PE 

Marilene 
Maria de 
Lima-
Docente 

UAST 011/2011 14/3/2011 31/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

60 

Proposta de 
capacitação em 
aproveitamento de 
resíduos de tilápia 
(Oreochromis Po.) 

Apresentar por meio de 
capacitação, novas 
técnicas de 
processamento para o 
aproveitamento integral 
da tilápia, criando novos 
produtos a partir dos 
resíduos gerados na 
atividade de filetagem 

Juliana Maria 
Aderaldo 
Vidal-
Docente 

UAST 015/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

19 

Participando sem 
medo de ser mulher 

Identificar o perfil dos 
grupos produtivos de 
mulheres trabalhadoras 
rurais, localizados no 
Território da Cidadania 

Laeticia 
Medeiros 
Jalil-Docente 

UAST 017/2011 18/3/2011 18/12/2011 Cultura Ciências 
Humanas 

140 
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do Sertão do Pajeú, nos 
municípios de Santa Cruz 
da Baixa Verde, Triunfo e 
Serra Talhada, Estado de 
Pernambuco, e realizar 
oficinas de capacitação 
em gênero, participação 
política e agroecologia, 
de modo a contribuir 
com o reconhecimento e 
fortalecimento destes, 
nas dimensões 
econômica, política, 
social e institucional dos 
mesmos 

Parteiras 
tradicionais 
pernambucanas 

Descrever os saberes e 
práticas das parteiras das 
microrregiões do Sertão 
do Pajeú e do Sertão de 
Itaparica, Estado de 
Pernambuco 

Luciana de 
Matos 
Andrade 
Batista Leite-
Docente 

UAST 006/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências da 
Saúde 

75 

A política pública 
como instrumento 
de transformação: o 
PAA como política 
vivida 

Realizar oficinas de 
capacitação com grupos 
de agricultores e 
agricultoras sobre o 
Programa de Aquisição 
de Alimentos-PAA, de 
modo a contribuir com o 
reconhecimento e 
fortalecimento destes, 
nas dimensões 
econômica, política, 
social e institucional dos 
mesmos na região do 
Sertão Central do Pajeú, 
para que os mesmos 
possam acessar o 

Laeticia 
Medeiros 
Jalil-Docente 

UAST 018/2011 10/3/2011 18/1/2012 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Humanas 

120 



 50

referido programa 

Diagnóstico de 
aplicação das boas 
práticas de 
fabricação em 
queijarias na 
Microrregião de 
Garanhuns-PE 

Realizar um diagnóstico 
quanto às atividades 
relacionadas às boas 
práticas de fabricação 
em queijarias nas 
cidades de Bom 
Conselho e Caetés, 
localizados na 
microrregião de 
Garanhuns-PE 

Marilene da 
Silva Lima-
Docente 

UAG 25/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

61 

O uso pedagógico da 
pesquisa de opinião 
no processo de 
ensino-
aprendizagem 

Utilizar a pesquisa de 
opinião como dispositivo 
pedagógico 
interdisciplinar no 
processo de ensino 
aprendizagem na 
educação básica 

Glória Maria 
Duarte 
Cavalcanti-
Docente 

UAG 27/2011 15/4/2011 15/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

102 

Gestão da Rede de 
Garanhuns-Caetés 
Digital 

Aquisição e transferência 
de tecnologia dos ativos 
de TI da rede para os 
alunos e professores 

Gabriel de 
França 
Pereira e 
Silva-
Docente 

UAG 41/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências Exatas 
e da Terra 

2835 

Integração 
universidade-
agricultor familiar-
parceiros II: todos 
em prol da 
resolução da 
podridão radicular 
da mandioca em 
Pernambuco 

Fazer integração entre 
Universidade-
agricultores familiares e 
parceiros para solucionar 
o problema da podridão 
radicular da mandioca no 
Agreste Meridional de 
Pernambuco 

Erika Valente 
de 
Medeiros-
Docente 

UAG 33/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

30 

Agricultura familiar 
e camponesa 
estudando modelo 
agroecológico  

Apoiar as iniciativas 
produtivas de 
reconversão da 
agricultura convencional 

Luciano Pires 
de Andrade-
Docente 

UAG 30/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

100 
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para a agricultura 
agroecológica e de SAF’S, 
realizando um 
intercâmbio de estudo, 
debate e práticas entre 
agricultores familiares e 
camponeses, 
universidade e 
organizações de apoio 

Diagnóstico das 
condições higiênico-
sanitárias das 
cozinhas de creches 
públicas no 
município de 
Garanhuns-PE 

Diagnosticar as 
condições higiênico-
sanitárias das cozinhas 
das creches municipais 
de Garanhuns-PE 

Anamélia 
Sales de 
Assis-
Docente 

UAG 46/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

525 

Levantamento da 
produção de 
sementes de feijão 
utilizadas no Agreste 
Pernambucano 

Identificar os principais 
problemas enfrentados 
pelos produtores de 
feijão 

Edilma 
Pereira 
Gonçalves-
Docente 

UAG 43/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

108 

Olimpíadas de 
matemática 

Estimular e promover o 
estudo da Matemática 

Ricardo 
Normando 
Baptista do 
Nascimento 
Neto-
Docente 

UAG 38/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

60 

A radiocomunicação 
como ferramenta da 
educação não 
formal no Agreste 
de Pernambuco pela 
popularização e 
difusão da Ciência e 
Tecnologia (C&T) da 
Unidade Acadêmica 
de Garanhuns (UAG) 

Contribuir para o 
desenvolvimento 
regional através do 
estreitamento da relação 
entre a UAG da UFRPE e 
a comunidade do 
Agreste Pernambucano e 
regiões adjacentes 
fornecendo informações 
de Ciência e Tecnologia 

Lucilene 
Simões 
Mattos-
Docente 

UAG 26/2011 18/3/2011 18/12/2011 Comunicação Ciências 
Humanas 

imponderáve
l 
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(C&T) dos mais variados 
saberes e suas 
implicações no dia-a-dia 
dos cidadãos, com 
linguagem acessível e 
utilizando-se da 
radiofusão sonora 

Alternativas práticas 
e sustentáveis para 
controle de doenças 
de galinha sem raça 
definida no 
município de 
Capoeiras-PE 

Orientar e apresentar 
alternativas práticas e 
sustentáveis para 
prevenção de doenças 
em galinhas caipiras 
visando um produto de 
melhor qualidade ao 
consumidor 

Denise 
Fontana 
Figueiredo-
Lima-
Docente 

UAG 39/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

400 

Conscientização dos 
moradores do Bairro 
Boa Vista, município 
de Garanhuns-PE 
quanto ao risco de 
contaminação por 
parasitos 
encontrados em 
fezes de cães em 
praças e vias 
públicas 

Conscientizar a 
população de baixa 
renda do Bairro Boa 
Vista, do município de 
Garanhuns-PE, quanto 
aos riscos de 
contaminação ambiental 
e infecção humana por 
meio de parasitos 
gastrintestinais com 
potencial zoonótico de 
cães domiciliados e 
errantes 

Gílcia 
Aparecida de 
Carvalho 
Silva-
Docente 

UAG 51/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

480 

Fertilidade do solo 
como ferramenta de 
desenvolvimento da 
agricultura do 
Agreste Meridional 
Pernambucano 

Oferecer subsídios 
técnico-científicos a 
produtores e técnicos da 
região de Garanhuns-PE 

Gustavo 
Pereira 
Duda-
Docente 

UAG 36/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

202 

Confecção de 
cartilha “Planejando 
a propriedade rural 

Desenvolver um 
processo educativo, 
criando e 

Horasa 
Maria Lima 
da Silva 

UAG 40/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

450 
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familiar usando a 
agroecologia” 

disponibilizando aos 
agricultores cartilhas, 
para que possam 
planejar suas 
propriedades utilizando 
das práticas 
agroecológicas 
apoiando-os no processo 
de reconversão de 
sistemas produtivos, de 
uma agricultura 
tradicional para uma 
agricultura 
fundamentada na 
agroecologia 

Andrade-
Docente 

Informática, inclusão 
e cidadania 

Promover o 
conhecimento sobre a 
utilização do 
computador e de 
ferramentas de 
informática básica de 
forma a contribuir com a 
formação dos alunos de 
escolas públicas 

Erica Teixeira 
Gomes de 
Sousa-
Docente 

UAG 47/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências Exatas 
e da Terra 

300 

Produção e 
utilização de objetos 
de aprendizagem 
por professores de 
Ciência da Rede 
Pública de 
Garanhuns-PE 

Implementar um curso 
de formação continuada 
para professores de 
ciências visando o uso de 
objetos de aprendizagem 
em sala de aula, 
possibilitando aos 
professores um 
ambiente de discussão 
para as novas 
tecnologias aplicadas a 
educação, onde tais 
professores serão 

Mariel José 
Pimentel de 
Andrade-
Docentes 

UAG 28/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Humanas 

20 
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simultaneamente 
utilizadores e produtores 
de conteúdos. 

Núcleo de 
Agroecologia e 
incubadora de 
agricultura familiar 

Consolidar a formação 
de Núcleos de estudos e 
debates em Agroecologia 
e Agricultura Familiar e 
Camponesa na 
UAG/UFRPE 

Horasa 
Maria Lima 
da Silva 
Andrade-
Docente 

UAG 31/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

480 

Células 
Empreendedoras 

Formar grupos de 
estudantes para estudo 
de tecnologias 
(desenvolvimento de 
portais, aplicativos 
móveis, de início), a 
partir da tutoria de um 
professor 

Alixandre 
Thiago 
Ferreira 
Santana-
Docente 

UAG 44/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências Exatas 
e da Terra 

40 

Educação sobre 
abate humanitário 
de bovinos no 
Município de 
Garanhuns-PE 

Realizar campanha 
educativa sobre abate 
humanitário no 
município de Garanhuns, 
PE. 

Elizabete 
Rodrigues da 
Silva-
Docente 

UAG 35/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

435 

Sistemas 
Agrosilvipastoris-
Alternativas que 
viabilizem a 
interação entre a 
produção agrícola e 
animal 

Realizar um diagnóstico 
nas propriedades da 
região com potencial 
para o desenvolvimento 
de sistemas 
agrosilvipastoris e 
estabelecer vínculos 
entre essas propriedades 
e a universidade que 
possibilitem, através de 
um projeto de extensão, 
a descoberta de novas 
tecnologias sustentáveis 
que tragam melhorias a 
produção agrícola e 

Luciano Pires 
de Andrade-
Docente 

UAG 29/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

120 
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animal para essas 
propriedades e que 
acrescente novas 
perspectivas ao conceito 
de Agroecologia que se 
conhece hoje. 

Gêneros textuais no 
ensino de Língua 
Portuguesa 

Contribuição do ensino-
aprendizagem, por meio 
da leitura e discussão de 
teorias que permitam a 
construção conjunta de 
subsídios teórico-
metodológicos para o 
desenvolvimento de 
atividades pautadas na 
noção de gênero textual 
 

Jorge França 
de Farias 
Júnior-
docente 

UAG 24/2011 
 

18/3/2011 18/12/2011 Educação Lingüística, 
Letras e Artes 

182 

Pesquisa e extensão 
na mitigação dos 
ataques de tubarões 
na Região 
Metropolitana do 
Recife 

Através da etnoecologia, 
identificar junto aos 
pescadores artesanais, se 
ocorre à presença do 
tubarão cabeça-chata 
(Carcharhinus leucas) e 
se há relação com o 
agravamento dos 
ataques de tubarões na 
costa do Estado de PE, 
além de incentivar, 
através da Extensão 
Universitária, a troca de 
conhecimento entre a 
comunidade caiçara e a 
acadêmica. 

João Morais 
de Sousa-
Docente 

PRAE 012/2011 18/3/2011 31/12/2011 Educação Ciências Sociais 122 

Ação positiva na 
prevenção e 
orientação às 
infecções 

Apresentar as 
Pconseqüências de uma 
gravidez precoce como 
também o perigo das 

Anísio 
Francisco 
Soares-
Docente 

DMFA 003/2011 18/3/2011 31/12/2011 Educação Ciências da 
Saúde 

605 
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sexualmente 
transmissíveis – 
IST’S e gravidez 
entre os estudantes 
de escolas públicas 
da comunidade de 
Guadalajara, 
Município de 
Paudalho/PE 

IST’S/AIDS e a 
importância da 
prevenção 

Anatomia de répteis 
aplicada à Educação 
Ambiental 

Conscientizar tanto a 
comunidade científica 
como a população em 
geral sobre a 
preservação dos répteis, 
através da exposição de 
peças anatômicas 
obtidas durante a 
realização do projeto, 
elucidando aspectos 
etológicos de cada 
espécie 

Rosilda 
Maria 
Barreto 
Santos-
Docente 

DMFA 011/2011 18/3/2011 31/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

1000 

Anatomia de 
tartarugas marinhas 
como ferramenta de 
educação ambiental 

Estimular os estudantes 
e a população em geral a 
conhecer melhor as 
tartarugas marinhas, no 
que concerne à 
anatomia, por meio de 
fotografias, peças 
anatômicas e trabalhos 
científicos de espécimes 
que estão em extinção, 
bem como seus hábitos 
alimentares, 
reprodutivos e 
comportamentais, além 
do impacto mundial ao 
meio ambiente que 

Rosilda 
Maria 
Barreto 
Santos-
Docente 

DMFA 010/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

1500 
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poderá causar a total 
extinção destes animais 

Manipueira: uma 
alternativa para o 
pequeno produtor 
do Agreste 
Pernambucano 

Divulgar junto aos 
pequenos produtores do 
Agreste Pernambucano a 
eficiência da utilização 
da manipueira na 
alimentação animal 

Robson 
Magno 
Liberal 
Véras-
Docente 

DZ 006/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

16 

Comendo com os 
olhos.  Memórias 
visuais dos 
alimentos e 
alimentação no 
Brasil (século XVI ao 
XIX) 

Elaborar um álbum das 
memórias visuais dos 
alimentos e alimentação 
no Brasil (século XVI ao 
XIX) 

Rozélia 
Bezerra-
Docente 

DMV 022/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Humanas 

200 

Ovariohisterectomia 
em cadela portadora 
de piometra 
fechada. Avaliação 
clínica e exames 
complementares 

Diagnosticar e tratar 
cirurgicamente animais 
da espécie canina 
portadora de piometra 
fechada. Buscando 
assim, um desafio, um 
diagnóstico específico 
em relação às outras 
patologias do abdome 
que tem, clinicamente, 
semelhança com o 
aumento e distensão 
abdominal. Ainda, avaliar 
clinicamente a evolução 
no Po-operatório. 

Edvaldo 
Lopes de 
Almeida-
Docente 

DMV 037/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

35 

A articulação entre 
teoria e prática no 
ensino de língua 
portuguesa na rede 
pública de Serra 
Talhada e 
municípios 

Proporcionar aos 
professores do ensino 
fundamental da rede 
pública de Serra Talhada 
e/ou municípios 
circunvizinhos o 
aprofundamento de seus 

Inaldo 
Firmino 
Soares-
Docente 

UAST 23/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Lingüística, 
Letras e Artes 

32 
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circunvizinhos conhecimentos teóricos 
sobre o funcionamento 
da linguagem, a reflexão 
sobre sua prática 
educativa e apoio 
metodológico para 
construir uma nova 
forma de trabalhar os 
conteúdos de língua 
portuguesa 

Abordagens em 
nanociência e 
nanotecnologia para 
o ensino médio na 
perspectiva 
científica e técnica 

Apresentar uma 
proposta interdisciplinar 
para abordagem de 
tópicos da Química em 
sala de aula do Ensino 
Médio por meio da 
Nanociência e 
Nanotecnologia, visando 
despertar o interesse dos 
alunos e professores de 
Ciências  (Química, Física 
e Matemática) e 
encorajá-los a tratar 
assuntos como este em 
sala de aula e mostrar 
que a Química constitui 
um corpo de 
conhecimentos bem 
estruturado que 
apresenta explicações 
para fenômenos que 
acontecem no mundo 
atômico e nanométrico 

Maria Suely 
Costa da 
Câmara-
Docente 

UAST 66/2010 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências Exatas 
e da Terra 

440 

Caracterização 
ambiental 
participativa e sua 
relação com a saúde 

Realizar a caracterização 
ambiental, de forma 
participativa com a 
população, da região da 

Mauro de 
Melo Junior-
Docente 

UAST 20/2011 18/3/2011 18/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

100 
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na comunidade do 
Mutirão (Serra 
Talhada, PE) 

comunidade carente do 
Mutirão (Serra Talhada, 
PE), associar essa 
condição com a saúde 
dos atores locais, e 
popularizar o 
conhecimento a respeito 
dos temas apontados 
nesta caracterização 

Programa Pré-
Acadêmico 
Professores do 
Terceiro Milênio 

Promover a melhoria no 
ensino de Ciências no 
Estado de Pernambuco, 
nas áreas de Biologia, 
Computação, Física, 
Matemática ou Química 

Hebe 
Cavalcanti 
Coutinho-
Docente 

DM 007/2011 1/3/2011 30/12/2011 Educação Ciências Exatas 
e da Terra 

300 

A utilização de 
recursos naturais no 
semiárido: oficinas 
de artesanato 

As oficinas de artesanato 
que serão realizadas em 
Ibimirim pretendem 
realçar o espírito de 
colaboração e trabalho 
em equipe valorizando o 
trabalho manufaturado e 
a utilização correta dos 
recursos naturais do 
município de Ibimirim 
proporcionando uma 
melhor qualidade de vida 
e desenvolvimento 

Soraya El-
deir-Docente 

DTR 051/2011 2/1/2011 2/12/2012 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

98 

Avaliação e 
orientação aos 
profissionais de 
campo sobre o risco 
ocupacional da 
ocorrência da raiva 
humana em seis 
municípios da 
microrregião de 

Avaliar e orientar os 
profissionais de campo 
sobre o risco ocupacional 
da ocorrência da raiva 
humana em seis 
municípios da 
microrregião de 
Garanhuns 

Daniel 
Friguglietti 
Brandespim-
Docente 

UAG 50/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

100 
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Garanhuns-PE 

Leitura instrumental 
e oralidade em 
língua inglesa: 
aprendendo técnicas 
e estratégias para a 
compreensão de 
textos voltados para 
a conversação 

Capacitar membros da 
Associação de moradores 
do Castanhinho, 
professores locais, assim 
como membros da 
comunidade geral, a 
compreenderem textos e 
se comunicarem em 
língua inglesa, através de 
técnicas e estratégias de 
leitura e conversação 
que serão ministradas no 
decorrer do curso 

Wellington 
Marinho de 
Lira-Docente 

UAG 32/2011 31/3/2011 31/12/2011 Educação Lingüística, 
Letras e Artes 

8 

Uso de materiais 
recicláveis na 
confecção de 
aquecedor solar de 
baixo custo, visando 
melhorar a 
qualidade de vida de 
moradores da zona 
rural de Jupí 

Melhorar a qualidade de 
vida de moradores da 
zona rural do município 
de Jupí, no Agreste 
Pernambucano, além de 
oferecer uma alternativa 
para o destino de 
resíduos sólidos 
recicláveis 

Ricardo 
Brauer 
Vigoderis-
Docente 

UAG 48/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

40 

Utilização de 
materiais botânicos 
como instrumentos 
de ensino de 
biologia 

Utilizar materiais 
botânicos como 
instrumentos 
facilitadores do processo 
ensino-aprendizagem no 
ensino de Biologia 

Josabete 
Salgueiro 
Bezerra de 
Carvalho-
Docente 

UAG 42/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

181 

Leitura instrumental 
e produção de 
textos em língua 
materna: 
aprendendo técnicas 
e estratégicas para 
uma comunicação 
oral e escrita 

Capacitar membros da 
Associação de moradores 
do Castanhinho, 
professores locais, assim 
como membros da 
comunidade geral, a 
compreenderem e 
produzirem textos  em 

Wellington 
Marinho de 
Lira-Docente 

UAG 34/2011 18/3/2011 18/12/2011 Educação Lingüística, 
Letras e Artes 

5 
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língua materna, através 
de técnicas e estratégias 
de leitura e produção 
que serão ministradas no 
decorrer do curso 

Avaliação das 
condições higiênico-
sanitárias e dos 
riscos à saúde 
pública em feiras 
livres de cinco 
municípios da 
microrregião de 
Garanhuns 

Avaliar as condições 
higiênico-sanitárias e dos 
riscos à saúde pública em 
feiras livres de cinco 
municípios da 
microrregião de 
Garanhuns 

Daniel 
Friguglietti 
Brandespim-
Docente 

UAG 37/2011 18/3/2011 18/12/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

550 

Ações de apoio ao 
desenvolvimento da 
atividade pesqueira 
na Barragem do 
Bálsamo, em Bom 
Conselho-PE 

Estimular a autogestão 
de atividades 
relacionadas a 
piscicultura e a 
Ponseqüênci na 
Comunidade de 
Barreiras, em Bom 
Conselho (PE) 

Victor 
Pereira de 
Oliveira-
Docente 

UAG 49/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

60 

Educação ambiental 
através do ensino da 
topografia e 
pedologia no uso e 
ocupação do solo na 
comunidade de Sítio 
dos Pintos-PE 

Enfatizar a educação em 
solos, no âmbito formal e 
informal, oportunizando 
a PonseqüênciasPP 
ambiental dos alunos, 
através de múltiplas 
formas, a partir de uma 
abordagem pedológica e 
topográfica. 

Fernando 
Cartaxo 
Rolim Neto-
docente 

DTR 102/2011 20/8/2011 20/8/2012 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

40 

Núcleo de estudos 
pesquisa 
agroecológicas do 
Semiárido 

Constituir um Núcleo de 
Estudos, Pesquisa e 
Práticas Agroecológicas 
do Semiárido – NEPPAS 
na Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada – 

Laeticia 
Medeiros 
Jalil-Docente 

UAST 154/2011 1/1/2011 2/7/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

201 
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UAST/UFRPE 

Observatório da 
Família 

Atuar enquanto Ponse 
privilegiado de 
investigação científica e 
extensão universitária 
sobre a família, com 
atribuições pedagógicas 
e de interação com a 
sociedade. 

Raquel de 
Aragão 
Uchôa 
Fernandes-
docente 

DCD 52/2011 1/8/2011 1/8/2011 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

Ciências Sociais 61 

Projeto Vivências: 
Imersão Profissional 

Proporcionar ao discente 
uma vivência ampla do 
mercado profissional, 
por meio da observação 
não participante de 
diferentes realidades 
empresariais. 

Yumara 
Lúcia 
Vasconcelos-
docente 

DA 35/2011 2/8/2011 30/12/2012 Tecnologia e 
Produção 

Ciências Sociais 9 

Projeto Vivências: 
Laget 

Proporcionar ao discente 
uma especificidade das 
micro e pequenas 
empresas 

Yumara 
Lúcia 
Vasconcelos-
docente 

DA 35/2011 9/3/2012 2/12/2012 Educação Ciências Sociais 9 

O livro paradidático: 
uma ferramenta 
interdisciplinar para 
o ensino de ciências 

Construir uma 
ferramenta lúdica: livro 
paradidático para o 
ensino fundamental e 
médio pautado nos 
princípios das Leis de 
Diretrizes e Bases – LDB, 
envolvendo a 
compreensão na 
disciplina de ciências, 
bem como o processo da 
aprendizagem 
significativa nos alunos 
dos respectivos sistemas 
de ensino. 

Maria 
Taciana 
Cavalcanti 
Vieira 
Soares-
docente 

DMFA 58/2011 2/8/2011 2/12/2012 Educação Ciências 
Biológicas 

233 

Implantação de Implantar um viveiro José Ferreira CODAI 25/2011 1/8/2011 30/12/2011 Meio Ciências 37 
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viveiro florestal e 
horta na Escola 
Aluísio Germano, na 
Vila da Universidade 
Federal Rural de 
Pernambuco/Estaçã
o Experimental de 
Cana-de-Açúcar do 
Carpina-PE 

para produção de 
essências florestais 
nativas, com intuito de 
melhorar a arborização e 
a paisagem da Escola 
Estadual Aluísio 
Germano, na Vila da 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, 
Carpina-PE, fornecer 
mudas para a 
comunidade e a outras 
escolas circunvizinhas, 
além de identificar 
corretamente as 
espécies arbóreas já 
existentes na área, bem 
como as que serão 
introduzidas. 

de Lima-
docente 

Ambiente Agrárias 

Produção gráfica em 
software livre para 
eventos de 
marketing 

Desenvolver projetos de 
editoração gráfica 
utilizando software livre 
voltados paa 
desenvolvimento de 
cartazes, banners, 
portfólio e demais artes 
gráficas para divulgação 
de eventos de marketing 

Andrilene 
Ferreira 
Maciel-
docente 

CODAI 23/2011 1/8/2011 30/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências Sociais 15 

Acidentes ofídicos: 
prevenção e 
primeiros cuidados 

Estimular práticas 
preventivas dos 
acidentes ofídios na zona 
rural, tendo em vista a 
grande incidência de 
acidentes ofídios 
causando sérios 
problemas de saúde 
pública 

Marcelo 
Apolinário 
de Oliveira-
docente 

CODAI 28/2011 1/8/2011 30/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

800 
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Empreendedor 
individual: um 
estudo sobre 
planejamento 
tributário dos 
informais da Região 
Metropolitana de 
São Lourenço da 
Mata 

Fazer um diagnóstico 
sobre a realização do 
planejamento tributário 
dos informais em São 
Lourenço da Mata 

Gloria Maria 
Silva Pina-
docente 

CODAI 26/2011 1/8/2011 15/10/2011 Educação Ciências Sociais 167 

Educação financeira: 
um estudo sobre o 
comportamento 
financeiro juvenil 

Examinar o 
comportamento 
financeiro dos alunos 
matriculados nos cursos 
de nível médio do CODAI 
– jovens consumidores – 
em função de conceitos 
contábeis-financeiros, 
como orçamento de 
caixa, e planejamento 
financeiro em suas 
decisões de consumo 

Fabricia 
Pereira 
Cavalcanti 
Silva-
docente 

CODAI 27/2011 1/8/2011 15/10/2011 Educação Ciências Sociais 162 

Orientação de 
comerciantes de 
frutas e hortaliças 
quanto ao modo de 
conservação e 
apresentação dos 
produtos no 
município de São 
Lourenço da Mata 

Orientar comerciantes 
de frutas e hortaliças no 
município de São 
Lourenço da Mata, 
Pernambuco, quanto ao 
modo de conservação e 
apresentação dos 
produtos 

Rodrigo 
Barbosa 
Acioli de 
Oliveira-
docente 

CODAI 20/2011 1/8/2011 29/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

918 

Orientação de 
comerciantes 
informais quanto a 
manipulação 
higiênica dos 
alimentos no centro 
comercial do 

Orientar os comerciantes 
informais quanto à 
manipulação higiênica 
dos alimentos no centro 
comercial do município 
de São Lourenço da 
Mata, Pernambuco. 

Rodrigo 
Barbosa 
Acioli de 
Oliveira-
docente 

CODAI 29/2011 1/8/2011 31/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

1240 
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município de São 
Lourenço da Mata, 
Pernambuco. 

A Gestão Estratégica 
do Conhecimento e 
Técnicas Gerenciais 
para Jovens Líderes 
no Desenvolvimento 
do Capital 
Intelectual 

Gerenciar o 
conhecimento tácito 
existentes nas 
organizações a partir da 
liderança e da gestão do 
conhecimento 
abordando técnicas 
gerenciais e de oratória 
na formação do capital 
intelectual e know-how 
para futuros jovens 
líderes. 

Andrilene 
Ferreira 
Maciel-
docente 

CODAI 24/2011 1/8/2011 29/12/2011 Comunicação Ciências Sociais 30 

Desenvolvimento 
Profissional através 
de Palestras 
Corporativas 

Realizar palestras in 
company para 
funcionários de 
empresas da região 
Metropolitana do Recife 
sobre os seguintes 
temas: relacionamento 
interpessoal; motivação; 
comprometimento; 
qualificação profissional; 
trabalho em equipe; 
afetividade; diálogo e 
prevenção à violência 

Marcello 
Nicoleli-
docente 

CODAI 22/2011 1/8/2011 29/12/2011 Educação Ciências Sociais 300 
 

Demonstração de 
fluxo de caixa: uma 
análise sobre a 
gestão do capital de 
giro 

Verificar se a DFC estaria 
suportando o 
empresariado local em 
suas decisões sobre o 
gerenciamento do capital 
de giro a fim de prevenir 
dificuldades no fluxo de 
caixa. 

Fabricia 
Pereira 
Cavalcanti 
Silva-
docente 

CODAI 21/2011 1/8/2011 15/10/2011 Educação Ciências Sociais 55 

II Natal Solidário Sensibilizar a Soraya El- DTR 54/2011 8/11/2011 8/2/2012 Direitos Ciências 18 
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Gampe comunidade acadêmica 
para a realidade 
presente na ruralidade 
do semi-árido 

deir-Docente Humanos e 
Justiça 

Agrárias 

Setor de caprinos e 
ovinos da UFRPE: 
promovendo 
extensão e 
estreitando 
barreiras entre a 
comunidade e a 
universidade 

Divulgar através de 
capacitações técnicas 
para melhoria da 
produção do 
caprinocultor 

Maria 
Presciliana 
de Brito 
Ferreira-
técnica 

DZ 0008/2011 13/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

1 

Capacitação sobre a 
caprinocultura no 
campo 

Divulgar as técnicas 
vivenciadas no setor de 
caprinocultura do 
departamento de 
Zootecnia para pequenos 
criadores envolvidos no 
Programa de 
Desenvolvimento da 
Caprinocultura 

Maria 
Presciliana 
de Brito 
Ferreira-
técnica 

DZ 0005/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

250 

Formação 
continuada e 
monitoramento do 
programa escola 
ativa no Estado de 
Pernambuco 

Dar continuidade ao 
processo de formação 
continuada dos 
professores envolvidos 
no Programa Escola 
Ativa, no Estado de 
Pernambuco, bem como 
monitorar a implantação 
dos elementos do 
programa nas diversas 
escolas com 
multisseriadas 
envolvidas. 

Luiz José 
Vieira de 
Melo-
docente 

CODAI 34/2011 ½/2012 31/10/2012 Educação Ciências 
Humanas 

250 

Páscoa Solidária 
Gampe 

Sensibilizar a 
comunidade acadêmica 
para a realidade presente 

Soraya 
Giovanetti 
El-Deir-

DTR 16/2010 Fev/2011 Abril/2011 Direitos 
Humanos e 
Justiça 

Ciências 
Agrárias 

257 
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na ruralidade do semi-
árido 

Docente 

Bioeletricidade a 
partir do bagaço da 
cana-de-açúcar 

Mostrar a população 
como é obtida a 
bioeletricidade, 
proveniente do bagaço 
da cana, o excedente da 
produção canavieira. Por 
outro lado, tenta 
conscientizar a sociedade 
para utilização de fontes 
de energias renováveis 

Maria de 
Fátima 
Navarro Lins-
Técnica 

PRAE 009/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

0 

Plantas medicinais: 
do popular ao 
científico 

Abordar as plantas 
medicinais mais 
utilizadas na medicina 
popular, enfocando suas 
propriedades 
fitoterapêuticas e suas 
aplicações na prevenção 
e tratamento de doenças 
que acometem o 
homem, com ênfase nos 
seus efeitos benéficos e 
maléficos 

Alexandro 
Cardoso 
Tenório-
Docente 

PRAE 0010/2011 6/11/2011 13/11/2011 Saúde Ciências 
Biológicas 

635 

NEGRA – Núcleo de 
Educação e Gestão 
de Responsabilidade 
Ambiental de 
Ecossistemas de 
Pernambuco e 
Agendas 21 

Sensibilizar o público 
para com a questão 
ambiental no Estado de 
Pernambuco 

Elizama 
Maria 
Ferreira de 
Araújo 
Bandeira-
técnica 

PRAE 13/2011 6/11/2011 13/11/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

14625 

Avicultura caipira: 
uma proposta para a 
agricultura familiar 

Orientar e divulgar a 
importância na geração 
de emprego e renda para 
o pequeno produtor 
rural 

Maria das 
Graças Santa 
Rosa-
Docente 

PRAE 14/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14430 

Horta intensiva Promover alternativas Heitor PRAE 15/2011 6/11/2011 13/11/2011 Educação Ciências 14744 
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como estratégia de 
segurança alimentar 
e educação 
ambiental nas 
escolas 

PonseqüênciasP e 
ambiental com base na 
confecção de uma mini-
horta 

Barros Noé 
da Costa-
técnico 

Agrárias 

Nutrição clínica do 
Potro: dúvidas mais 
Ponseqüênc e manejo 
alimentar até seis 
meses de idade 

Orientar o público e 
expositores da 70ª 
Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados – EXPO 2011 
quanto ao manejo 
alimentar de potros até 
seis meses de idade 

Hélio 
Cordeiro 
Manso Filho-
docente 

DMV Ad 
Referendu
m 

6/11/2011 13/11/2011 Comunicação Ciências 
Agrárias 

14345 

Guarda responsável: 
informando e 
conscientizando 

Esclarecer e orientar ao 
público da 70ª Exposição 
Nordestina de Animais e 
Produtos Derivados 
sobre os temas de 
posse/guarda 
responsável, bem estar 
animal, direito dos 
animais, controle 
populacional, zoonoses e 
adoção de animais 

Aderaldo 
Alexandrino 
de Freitas-
docente 

DMV 122/2011 6/11/2011 13/11/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

14804 

Difusão de técnicas 
de hidroponia na 
70ª Exposição 
Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados 

Disseminar os princípios 
básicos e técnicas de 
cultivo hidropônico 
mediante a apresentação 
de palestras e 
mostruários na 70ª 
Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados. 

Egídio 
Bezerra 
Neto-
Docente 

DQ 56/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14542 

Produção de 
alimentos derivados 
da acerola e 
utilização da fruta 

Oferecer a população 
maiores informações 
sobre o preparo e 
produção de produtos e 

Maria de 
Fátima 
Cavalcanti 
Barros-

DEPA 70/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14256 
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como fonte natural 
de vitamina C 

subprodutos da acerola, 
com intuito principal de 
garantir a aquisição de 
uma forma 
economicamente viável 
de ingestão diária de 
vitamina C 

docente 

Acidentes ofídicos: 
prevenção e 
primeiros cuidados 

Estimular práticas 
preventivas dos 
acidentes ofídios na zona 
rural, tendo em vista a 
grande incidência de 
acidentes ofídios 
causando sérios 
problemas de saúde 
pública 

Marcelo 
Apolinário 
de Oliveira-
docente 

CODAI Ad 
Referendu
m 

6/11/2011 13/11/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

14563 
 
 

Beneficiamento da 
banana: uma 
alternativa para os 
excedentes de safra 

Oportunizar os visitantes 
da exposição com 
conhecimentos técnicos 
acerca da agroindústria 
artesanal da banana, de 
modo a valorizar a 
inclusão social, gerando 
renda e melhoria na 
qualidade de vida 

Helena 
Simões 
Duarte-
Docente 

DMFA 71/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14487 

Georreferenciament
o de Imóveis Rurais 
– EXPO 2011 

Divulgar o 
georreferenciamento de 
imóveis rurais, visando a 
aplicação pelos 
produtores rurais, 
chamando atenção para 
os prazos e para as 
demais exigências 
contidas na Lei 
10.267/2001 

Fernando 
Cartaxo 
Rolim Neto-
docente 

DTR 110/2011 6/11/2011 13/11/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

14363 

Biodigestores: 
geração de 

Mostrar ao público, em 
especial ao pequeno 

Leocadia 
Terezinha 

DTR 115/2011 6/11/2011 13/11/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

14545 
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bioenergia e 
alternativa para 
emissão de gases 
poluentes 

produtor, a importância 
da utilização de 
biodigestores, tanto 
como fonte geradora de 
energia como na 
utilização sustentável 
dos dejetos 

Cordeiro 
Beltrame-
docente 

Secador solar de 
frutas de garrafas 
pets 

Apresentar um secador 
solar de frutas de baixo 
custo 

Cristiane 
Guiselini-
docente 

DTR 111/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14467 

Oficina: Produção de 
iogurte caseiro e 
queijo artesanal 

Realizar oficina de 
elaboração de iogurte 
caseiro e queijo 
artesanal para 
participantes e 
expositores da 70ª 
Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos 
Derivados 

José do Egito 
de Paiva-
docente 

DTR 116/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14654 

Higienização de 
roupas íntimas: um 
bem-estar para a 
saúde da mulher 

Informar e orientar a 
população visitante da 
70ª Exposição 
Nordestina de Animais e 
Produtos 
Derivados/Recife-2011, 
sobre os métodos de 
higienização de roupas 
íntimas e suas 
Ponseqüências para a 
saúde da mulher 

Etienne 
Amorim 
Albino da 
Silva-
docente 

DCD 56/2011 6/11/2011 13/11/2011 Educação Ciências Sociais 14300 

Remoção de 
manchas: medidas 
de baixo custo 

Informar e orientar a 
população visitante da 
70ª Exposição 
Nordestina de Animais e 
Produtos 
Derivados/Recife-2011, 
sobre os métodos de 

Ivna Borges 
da Costa-
docente 

DCD 55/2011 6/11/2011 13/11/2011 Educação Ciências Sociais 14767 
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baixo custo econômico 
para remover mancha 
em peças do vestuário 

Novas tecnologias 
para incentivar a 
prática do 
aleitamento 
materno 

Orientar/demonstrar as 
novas tecnologias para 
incentivar a prática do 
aleitamento materno 

Laurileide 
Barbosa da 
Silva-
docente 

DCD 59/2011 6/11/2011 13/11/2011 Educação Ciências Sociais 14854 

A Educação 
ambiental como 
alternativa para 
prevenção de 
doenças 

Promover a partir da 
sensibilização, da 
informação e orientação, 
a reflexão do público da 
Exposição, acerca dos 
problemas da poluição 
ambiental e as 
Ponseqüências de 
doenças que atingem o 
seu cotidiano. 

Fabiane 
Alves 
Regino-
Docente 

DCD 58/2011 6/11/2011 13/11/2011 Saúde Ciências Sociais 14943 

Apicultura e seus 
produtos 

Levar ao público visitante 
informações sobre a 
criação racional das 
abelhas, principais 
produtos e sua 
importância para o 
homem 

Maria de 
Lourdes de 
Queiroz-
docente 

DZ 71/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14873 

Leite: uma questão 
de qualidade 

Levar conhecimento da 
Instrução Normativa 51 
para a sociedade 
pernambucana 

Severino 
Benone Paes 
Barbosa-
docente 

DZ 70/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14741 

Amostra de 
produtos de origem 
animal e vivências 
nos projetos de 
extensão 

Expor uma amostra das 
atividades e produtos 
desenvolvidos através 
dos projetos de extensão 
do setor de caprinos e 
ovinos de Departamento 
de Zootecnia da UFRPE 

Maria 
Presciliana 
de Brito 
Ferreira-
técnica 

DZ 67/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14876 
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Conservação de 
forragem e 
processamento de 
alimentos para 
animais 

Divulgar o conhecimento 
aos estudantes, 
profissionais, técnicos, 
produtores e públicos 
em geral visitantes da 
EXPO2011, sobre 
métodos de conservação 
de forragem e 
processamento de 
alimentos, seu uso e 
particularidades no 
emprego na nutrição 
animal, com intuito de 
divulgar metolodogias 
que permitam melhor 
produção dentro das 
propriedades que sofrem 
nas épocas de seca com 
a falta de alimentação 
animal. 

Adriana 
Guim-
Docente 

DZ 68/2011 6/11/2011 13/11/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

14880 

Desenho, 
implementação e 
socialização de 
resultados do 
monitoramento 
participativo da 
sustentabilidade em 
agroecossistemas do 
Assentamento Chico 
Mendes II 

Contribuir com a equipe 
de professores 
extensionistas da UFRPE 
no fortalecimento das 
capacidades de 
agricultores familiares do 
Assentamento Chico 
Mendes III para a 
tomada de decisão em 
processos de transição 
agroecológica através da 
apropriação de conceitos 
e do exercício de 
métodos de 
monitoramento 
participativo da 
sustentabilidade em 

Jorge Luiz 
Schirmer de 
Mattos-
Docente 

DE 018/2011 18/3/2011 18/12/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

15 



 73

agroecossistemas 

          
Assessoria  Técnica-
Pedagógica ao 
PROJETO RONDON 
para Apoio a 08 
Centros Vocacionais 
Tecnológicos de 
Pernambuco  

 

Desenvolver ações para 
popularização da 
ciência e tecnologia em 
oito CVTs (Centros 
Vocacionais 
Tecnológicos)de 
Pernambuco.  

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 02/01/2011 Em 
execução 
 

Trabalho, 
Educação, 
Tecnologia e 
Produção 

 

Ciências 
Agrária , 
Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

6.200 

Coordenação de 
Núcleo de Educação 
e Gestão  
Responsabilidade 
Ambiental – NEGRA 

 

 

Realizar atividades de 
responsabilidade sócio- 
Ambiental , econômica 
e cultural, com ênfase 
para os sete municípios  
da Agenda 21 de 
Aldeia e Agenda 21 de 
Igarassu. 

Fatima 
Navarro 
 

CIC/PRA
E 

 0/01/2011 Em 
execução 
 

Comunicação
, Educação, 
Cultura, 
Meio 
Ambiente, 
Trabalho e 
Saúde. 
 

Ciências 
Agrária , 
Ciências da 
Saúde e 
Ciências 
Exatas e da 
Terra. 

10.000 

Assessoria técnica 
e Administrativa 
à ASCAL - 
Associação de 
catadores de luxo 

Fomentar geração de 
emprego e renda. 
Realizar eventos 
sustentáveis 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 03/01/2011 28/12/2011 Cultura, 
Educação, 
Meio 
Ambiente, 
Saúde e 
Trabalho. 
 
 

Ciências 
Exatas e da 
Terra, 
Ciências da 
Saúde, 
Ciências 
Humanas e 
outros. 

850 

Universidade 
Cidadã Aberta a 
Terceira Idade-
Apoio ao 
Artesanato de 
Pernambuco 

Implementar eventos 
de geração de renda 
para Artesãos  da 
Terceira Idade. 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 03/01/2011 Em 
execução 
 

Cultura, 
Educação, 
Meio 
Ambiente e 
Trabalho. 
 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas e 
outros. 

23.00 

VII Semana de 
Pau Brasil. 

Promover educação 
ambiental através da 
valorização histórica e 
ambiental da árvore 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 23/05/2011 27/05/2011 Comunicação
, Cultura, 
Educação e 
Meio 

Ciências 
Exatas e da 
Terra, 
Ciências 

3.000 
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nacional. Ambiente 

 
 

Biológicas e 
outros. 

Feira 
Agropecuária de 
Afogados da 
Ingazeira-VII 
Exposição de 
Caprinos e 
Ovinos 

Divulgar produtos da 
UFRPE direcionados a 
agropecuária, 
agronegócio e 
empreendimentos . 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 28/06/2011 03/07/2011 Educação, 
Meio 
Ambiente, 
Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 
e Trabalho 
 

Ciências da 
Saúde,Ciência
s Agrárias e 
outros. 

1.300 

 Feira 
Agropecuária de 
Sertânia-39ª 
Exposição 
Nordestina de 
Caprinos e 
Ovinos. 

Divulgar produtos da 
UFRPE direcionados a 
agropecuária, 
agronegócio e 
empreendimentos . 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 20/07/2011 24/07/2011 Educação, 
Meio 
Ambiente, 
Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 
e Trabalho 
 

Ciências da 
Saúde,Ciência
s Agrárias e 
outros. 

2.500 

Fórum de 
monitoramento e 
avaliação do Projeto: 
Apoio aos  Cvts de 
Pernambuco 

Avaliar as ações  de 
desenvolvimento dos 
arrojos produtivos de oito 

municípios de Pernambuco. 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 05/09/2011 06/09/2011 Educação, 
Meio 
Ambiente, 
Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 
e Trabalho 
 

 112 

Participação da 
Feira 
Agropecuária de 
Floresta- XXIV 
Exposição de 
Caprinos e 
Ovinos 

Divulgar produtos da 
UFRPE direcionados a 
agropecuária, 
agronegócio e 
empreendimentos . 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 15/09/2011 18/09/2011 Educação, 
Meio 
Ambiente, 
Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 
e Trabalho 
 

Ciências da 
Saúde,Ciência
s Agrárias e 
outros. 

5.400 
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I Fórum de 
Responsabilidade 
Sócio-Ambiental 
e Cultura de 
Ibimirim 

Sistematizar ações de 
desenvolvimento 
sustentável local. 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 27/09/2011 29/09/2011 Educação, 
Meio 
Ambiente, 
Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 
e Trabalho 
 

Ciências da 
Saúde,Ciência
s Agrárias e 
outros. 

1.000 

Participação da 
Feira 
Agropecuária de 
Petrolândia- III 
ExpoShow- Feira 
da Tecnologia da 
Agricultura 
Familiar 

Divulgar produtos da 
UFRPE direcionados a 
agropecuária, 
agronegócio e 
empreendimentos 

Fatima 
Navarro 

CIC/PRA
E 

 07/12/2011 11/12/2011 Educação, 
Meio 
Ambiente, 
Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 
e Trabalho 
 

Ciências da 
Saúde,Ciência
s Agrárias e 
outros. 

1.500 

          

        Total 396.967 
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5. RELAÇÃO DOS CURSOS MINISTRADOS EM 2011 
 

 
Título  Objetivo Coordenador Depto. Cta Inicio Ter. Áreas 

Temáticas 
Áreas 
Conhecim 

CH Pub 

I Curso de 
Arquitetura da 
Paisagem 

Propor a utilização do paisagismo 
como forma de integração das 
diferentes áreas de conhecimento, 
enfocando a importância da 
interdisciplinaridade nas relações 
de ensino-aprendizagem e teoria-
prática na educação ambiental, 
com vistas ao conhecimento da 
formação do planeta e às 
implicações relacionadas aos 
desastres. 

João Gilberto de 
Farias Silva-Docente 

PRAE 004/2011 11/1/2011 22/1/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

90 218 

Brincar e aprender 
na Educação 
Infantil 

Possibilitar aos discentes do Curso 
de Economia Doméstica/UFRPE a 
oportunidade de complementar os 
conhecimentos teórico-práticos 
adquiridos no Curso de Economia 
Doméstica acerca dos jogos e 
brincadeiras infantis. Numa 
perspectiva mais ampla refletir os 
jogos e as brincadeiras como 
fenômenos da cultura e como 
elementos potenciadores do 
desenvolvimento e da 
aprendizagem de criança 

Joseana Maria 
Saraiva-Docente 

DCD 025/2011 20/3/2011 13/4/2011 Educação Ciências 
Sociais 

70 35 

Curso de 
aperfeiçoamento 
sobre ambiente de 
trabalho 

Oferecer as condições técnicas e 
metodológicas para que a 
comunidade acadêmica 
(professores, técnicos, alunos e 
comunidade) possa estudar, 
discutir e elaborar propostas a 
serem aplicadas no dia a dia da 

João Gilberto de 
Farias Silva-Docente 

CEPED - 19/7/2011 10/1/2012 Educação Ciências 
Humanas 

200 200 
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universidade 

Curso na área de 
Recursos 
Pesqueiros e 
Aquicultura 2011 

Oferecer no mínimo cinco 
minicursos extracurriculares, 
dentro da grande área de recursos 
pesqueiros e engenharia de pesca, 
devidamente registrados na Pró-
Reitoria de Extensão 

Maria do Carmo 
Figueredo Soares-
Docente 

DEPAq 40/2011 10/5/2011 15/5/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

40 157 

Leituras de História 
Cultural e História 
da Educação 

Debater a contribuição da 
historiografia, particularmente a 
contribuição da história cultural, 
para o debate da história da 
educação 

Ricardo de Aguiar 
Pacheco-docente 

PRAE - 2/3/2011 2/12/2012 Educação Ciências 
Humanas 

40 20 

Noções de limpeza 
e conservação de 
acervos 
museológicos 

Qualificação técnica de pessoal 
para realizar a limpeza e 
conservação de acervos 
museológicos 

Ricardo de Aguiar 
Pacheco-docente 

PRAE - 5/10/2011 11/11/2011 Cultura Ciências 
Sociais 

40 20 

Curso de 
elaboração de 
projetos 

Proc. 18406/2011-42 Soraya Giovanetti 
El-Deir 

DTR  05/09/11 26/09/11   36 127 

Curso de 
Capacitação de 
trabalhadores de 
São Lourenço da 
Mata-PE 

 Joseana Maria 
Saraiva-docente 

DCD  Março/11 Julho/2011    247 

Curso Introdução à 
Gestão Ambiental 

 Soraya Giovanetti 
El-Deir 

DTR  24/10/11 29/11/2011   40 30 

        Total 1054 

 
 
 
 
 

6. RELAÇÃO DOS MINI-CURSOS MINISTRADOS EM 2011 
 

Título  Objetivo Coord. Depto CTA Inicio Ter. Áreas_te Áreas_Co CH Pub 
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Minicurso sobre 
coleta, avaliação e 
criopreservação de 
sêmen ovino e caprino 

Promover e difundir 
conhecimentos aos 
futuros e atuais médicos 
veterinários acerca de 
formas corretas de coleta, 
avaliação e 
criopreservação de sêmen 
ovino e  caprino. 

Maria Cristina de 
Oliveira Cardoso 
Coelho-Docente 

DMV 00111/2011 1/5/2011 20/6/2011 Saúde Ciências 
Agrárias 

8 12 

Curso sobre Moodle Capacitar os participantes 
à utilização do moodle em 
suas atividades docentes 

Yumara Lúcia 
Vasconcelos-
docente 

DA 35/2011 20/7/2011 20/8/2011 Educação Ciências 
Humanas 

20 20 

Curso Plano de 
Negócios 

Capacitar os cursistas à 
criação e elaboração de 
planos de negócios 

Yumara Lúcia 
Vasconcelos-
docente 

DA 35/2011 10/7/2011 29/12/2011 Tecnolog
ia e 
Produção 

Ciências 
Sociais 

30 62 

Minicurso sobre 
Bioindicadores de 
Qualidade Ambiental 

Abordar sobre uma 
temática emergente para 
a comunidade acadêmica 
e profissionais de áreas 
afins, capacitando-os para 
que tenham habilidade de 
identificar os 
bioindicadores para o 
monitoramento da 
qualidade ambiental. 

Rosangela Gomes 
Tavares-docente 

DTR 112/2011 14/9/2011 15/9/2011 Meio 
Ambient
e 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

9 9 

Minicurso sobre 
Tratamento Biológico 
de Resíduos Sólidos 
por meio da 
Compostagem e 
Vermicompostagem 

Capacitar, apresentando e 
discutindo sobre a 
produção de adubo 
orgânico utilizando 
resíduos, através de 
técnicas ambientalmente 
seguras como a 
compostagem e a 
vermicompostagem. 

Rosangela Gomes 
Tavares-docente 

DTR 113/2011 12/9/2011 13/9/2011 Saúde Ciências 
Exatas e da 
Terra 

9 14 

Mini-curso de 
disseminação artificial 

         76 
 

Mini-curso de 
beneficiamento de 

 Maria de Fátima 
Navarro Lins-técnica 

PRAE  10/10/11 13/10/2011   12 23 
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frutas, vegetais e leite 
para famílias do 
Município de Moderna 

Mini-curso: Manejo 
reprodutivo de 
eqüinos 

 Adriana Guim-
docente 

  02/08/201
1 

04/08/2011   24 19 

Mini-curso: 
piscicultura marinha 
com ênfase no 
beijupirá 

 Maria do Carmo F. 
Soares-docente 

DEPAq  13/08/201
1 

13/08/2011   8  

Mini-curso: Como 
investir na bolsa de 
valores 

 Daniel Lins Barros-
docente 

DA  19/08/201
1 

20/08/2011   16 32 

Mini-curso: Como se 
comportar numa 
entrevista 

 Daniel Lins Barros-
docente 

DA  19/08/201
1 

20/08/2011   16 12 

Minicurso sobre solos Esclarecer e minimizar as 
dúvidas dos discentes da 
Engenharia Florestal, 
aumentando o 
conhecimento na área, 
através de aulas 
expositivas. 

Ana Lícia Patriota 
Feliciano-docente 

DCFL 18/2011 20/9/2011 6/11/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

16 
 

40 

Mini-curso de 
produção de licor, 
embalagem e 
acabamento, 
ministrada por 
Valeska Feitosa, na 
semana cultural do 
projeto SEMEARTE 
2011. 

Trabalha a educação 
ambiental,  
reaproveitamento de 
 material reciclável, 
 resíduos e novas  
fontes de renda. 

João Morais de  
Sousa (Docente) 
 e Elizama Maria  
Ferreira de  
Araujo Bandeira 
(Téc. 
Administrativa) 

CCAC/ 
PRAE 

 24/10/201
1 

26/10/2011 Educaçã
o 
Ambient
al e 
Cultura 

Ciências 
Humanas e 
Ambiental 

09 
hs 

18 

Mini -Curso de 
Comunicação e 
Técnica em Oratória. 
Ministrado por Jorge 

Comunicação,  
expressão oral e 
representação. 

Elizama Maria  
Ferreira de Araujo 
Bandeira  
(Téc. 

CCAC/ 
PRAE 

 01/11/201
1 

30/11/2011 Comuni
cação 

Ciências 
Humanas 

20 
hs 

101 
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Cardozo. Administrativa) 
           

        Total 438 
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7. RELAÇÃO DOS EVENTOS MINISTRADOS EM 2011 

   
INFORMAR NA COLUNA TIPO DE EVENTOS: SE É CONGRESSO, SEMANA, SEMINÁRIO, PALESTRA, ETC 

 
Título  Objetivo Coordenado

r 
Departament
o 

cta Cep
e 

Tipo Inicio Termino Áreas_te Áreas _co Pub 

I Workshop 
gênero e 
feminismo em 
debate na UFRPE 

Contribuir para a 
construção de 
saberes sensíveis 
à consolidação da 
democracia, da 
liberdade, da 
diversidade e da 
inclusão social no 
nosso país. 

Alcileide 
Cabral do 
Nascimento-
Docente 

DH 42/2010  Encontro 5/5/2011 6/5/2011 Educação Ciências 
Humanas 

500 

IX Encontro 
pedagógico da 
zootecnia 

Reunir docentes, 
técnicos e 
discentes que 
estão diretamente 
envolvidos com o 
Curso de 
Zootecnia da 
UFRPE 

Lúcia Helena 
de 
Albuquerque 
Brasil-
Docente 

DZ 004/2011  Encontro 2/3/2011 2/3/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

75 

Encontro de 
Ciências Agrárias e 
Biológicas 

Contribuir para a 
atualização e 
discussão de 
temas relevantes 
no âmbito das 
ciências agrárias 
(Medicina 
Veterinária, 
Zootecnia e 
Agronomia) e 
biológicas, 
promovendo, 

Renato José 
Reis Molica-
Docente 

UAG 23/2011  Encontro 30/3/2011 30/3/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

500 
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dessa forma, a 
inter-relação 
entre essas áreas, 
os produtores 
rurais e os demais 
membros da 
comunidade do 
Agreste 
Pernambucano 

Novo começo, 
outro recomeço: 
seja um cidadão 
consciente! 

Recepcionar os 
alunos 
ingressantes na 
Universidade 
Federal Rural de 
Pernambuco 

Ana Carolina 
Borges Lins e 
Silva-
Docente 

DB 006/2011  Exposição 14/3/2011 18/3/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

150
0 

1º Colóquio Luso-
Brasileiro sobre 
Revolução Libeais 
em Pernambuco & 
Portugal 

Conhecer o 
liberalismo 
político enquanto 
fundamento das 
revoluções 
eclodidas em 
Pernambuco e 
Portugal na 
primeira metade 
do século XIX 

Juarez 
Caesar Malta 
Sobreira-
Docente 

DLCH 002/2011  Colóquio 4/4/2011 6/4/2011 Cultura Ciências 
Humanas 

200 

I Simpósio em 
biodiversidade, 
conservação, 
manejo e pesquisa 
de animais 
silvestres da 
UFRPE (SIMAS) 

Despertar o 
interesse dos 
alunos na 
biodiversidade, 
manejo, 
conservação e 
pesquisa de 
animais silvestres 
através de 
palestras e 
debates com 
profissionais 

Fábia Regina 
Nascimento 
Fernando 
Burgos-
Docente 

DMFA 23/2011  Simpósio 26/04/11 28/04/2011 Educação Ciências 
Biológicas 

258 
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gabaritados da 
área 

Trocando idéias: 
diálogos na escola 
pública para 
enfrentar a auto-
exclusão ao Ensino 
Superior 

Divulgar grandes 
temas sobre 
recursos 
pesqueiros e 
engenharia de 
pesca e da 
educação, de 
forma ampla, 
destacando a 
atuação 
institucional da 
UFRPE, na 
formação do 
profissional 
engenheiro de 
pesca, além de 
elucidar 
resultados de 
pesquisas 
realizadas pelos 
convidados, 
através de uma 
ação de extensão, 
onde se possa 
trocar idéias 

Maria do 
Carmo 
Figueredo 
Soares-
Docente 

DEPAq 16/2011  Palestras 29/3/2011 30/11/2012 Educação Ciências 
Agrárias 

113 

III Semana de 
Química – Ano 
Internacional da 
Química: 
Formação e 
Mercado de 
Trabalho 

Proporcionar 
atividades de 
ensino, pesquisa e 
extensão que 
contribuam para o 
desenvolvimento 
de habilidades e a 
compreensão de 
conteúdos que se 
articulem para a 

Andréa 
Monteiro 
Santana 
Silva-
Docente 

UAST 157/2011  Semana 13/6/2011 17/6/2011 Educação Ciências 
Exatas e da 
Terra 

723 
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qualificação dos 
estudantes com 
uma visão 
científica 
multidisciplinar e 
crítica da política 
educacional do 
país, bem como 
apresentar o perfil 
do profissional em 
Química de que a 
sociedade 
necessita. 

Florestas: A 
natureza a seu 
serviço 

Apresentar e 
discutir 
problemáticas da 
área de meio 
ambiente com 
enfoque na 
temática sugerida 
pela ONU 
(Floresta: a 
natureza a seu 
serviço) para este 
ano por meio de 
mesas redondas e 
exibição de filmes 
e fotos 

Ana Carolina 
Borges Lins e 
Silva-
Docente 

DCFL 008/2011  Mesa 
redonda 

30/5/2011 6/6/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

160 

Seminário de 
Administração e 
Marketing 

Promover um 
seminário de 
administração, 
durante dois dias 
na Cidade de 
Recife, com foco 
em estudantes e 
profissionais da 
área 

Maria do 
Socorro 
Ferreira-
Docente 

CODAI 011/2011  Seminário 4/2/2011 17/6/2011 Comunicação Ciências 
Sociais 

220 
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Colóquio de 
História Cultural 

Apresentar a 
comunidade 
acadêmica o 
conjunto de 
pesquisas em 
História Cultural 
produzidas pelos 
pesquisadores 
ligados ao GEHISC 

Maria Angela 
de Faria 
Grillo-
Docente 

DH 014/2011  Colóquio 13/4/2011 13/4/2011 Cultura Ciências 
Humanas 

200 

Guia do docente 
UAG/UFRPE 

Promover evento 
de extensão para 
recepcionar e dar 
conhecimentos 
aos docentes que 
entram em 
exercício na 
Unidade 
Acadêmica de 
Garanhuns/UFRPE 
das atribuições e 
importância de 
participação em 
Comissões, no 
Conselho Técnico 
Administrativo e 
Coordenações, 
apresentando aos 
mesmos a 
estrutura da 
UFRPE e da UAG  e 
o arcabouço 
jurídico que as 
orientam 

Francisco 
Resende de 
Albuquerque
-Docente 

UAG 109/2011  Palestras 1/8/2010 30/3/2013 Comunicação Ciências 
Humanas 

150 

VIII Ciclo de 
palestras: Futuro 
Zootecnista 

Proporcionar 
maior integração 
do grupo PET com 
os estudantes da 

Adriana 
Guim-
Docente 

DZ 22/2011  Palestras 27/4/2011 27/4/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

110 
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graduação; 
promover a 
ampliação do 
conhecimento 
técnico, uma vez 
que nesta edição 
buscar-se-á 
palestrantes para 
proferir sobre o 
tema agronegócio, 
visando melhor 
preparo para 
futura atuação 
profissional dos 
alunos; além de 
proporcionar aos 
petianos a prática 
de organização de 
eventos 

XIX Semana de 
Zootecnia: Bem 
Estar na Produção 
Animal 

Integrar 
estudantes e 
profissionais, 
assim como 
professores e 
produtores ligados 
as ciências 
agrárias, através 
de palestras, 
mesas redondas, 
mini-cursos, 
apresentação de 
trabalhos 
científicos e 
aqueles na área 
de extensão e 
ensino, 
permitindo 

Adriana 
Guim-
Docente 

DZ 23/2011  Semana 9/5/2011 13/5/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

300 
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consequentement
e trocas de 
experiências, de 
forma a mostrar 
os novos rumos da 
produção animal 
sem deixar de 
lado o respeito a 
vida 

II Encontro de 
Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Propor e discutir 
ações sobre: os 
problemas dos 
recursos hídricos, 
como poluição e 
uso adequado; 
obras voltadas 
para o 
atendimento da 
universalização 
dos serviços de 
saneamento no 
meio rural; 
importância e 
projetos que 
implementem o 
uso da energia 
renovável e 
projetos de 
agronegócios no 
Estado de 
Pernambuco 

Rosângela 
Gomes 
Tavares-
docente 

DTR 090/2011  Encontro 12/9/2011 16/9/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

170 

Evento para 
divulgação da 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

Promover o 
conceito de 
alimentação 
saudável no 
ambiente escolar 

Emmanuela 
Prado de 
Paiva-
Docente 

DTR 091/2011  Palestras 15/3/2011 10/6/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

115 

Acidentes ofídicos Que os Maria DMV   Oficina 14/6/2011 15/6/2011 Saúde Ciências 30 
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em animais participantes por 
meio desta oficina 
adquiram 
informações 
exatas e precisas 
sobre os ataques 
de ofídeos em 
animais, 
difundindo assim 
seus 
conhecimentos 

Cristina de 
Oliveira 
Cardoso 
Coelho-
Docente 

Agrárias 

XIV Semana de 
Engenharia 
Florestal 

Transmitir aos 
participantes 
informações sobre 
a importância da 
conservação da 
biodiversidade 
nos ecossistemas 
florestais, 
recursos naturais 
e estratégias para 
o uso racional e 
sustentável dos 
mesmos. 

Ana Lícia 
Patriota 
Feliciano-
docente 

DFL 014/2011  Semana 10/7/2011 2/9/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

250 
 

3ª Semana do 
Administrador 

Proporcionar um 
ambiente de 
construção e 
disseminação de 
conhecimentos 
acerca das 
funções, 
habilidades e 
princípios do 
administrador 

Tania Nobre 
Gonçalves 
Ferreira 
Amorim 

DA Ad 
Referendu
m 

 Semana 10/9/2011 8/10/2011 Trabalho Ciências 
Sociais 

200 

I Encontro 
acadêmico sobre 
agrotóxicos no 

Promover a 
difusão de 
conhecimentos 

Izabel 
Cristina de 
Luna 

DEPA 48/2011  Encontro 1/6/2011 30/6/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

250 
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Estado de 
Pernambuco 

relacionados ao 
uso de agrotóxico, 
ao controle e 
combate dos 
excessos nas 
aplicações pelos 
órgãos 
governamentais e 
sociedade civil 

Galindo-
Docente 

III Simpósio 
Pernambucano de 
Tecnologia de 
Irrigação: Manejo 
e Sustentabilidade 

Proporcionar 
informações aos 
estudantes, 
profissionais e 
demais 
interessados na 
área de irrigação e 
drenagem, sobre 
aspectos de 
manejo e 
inovações 
tecnológicas 
relacionadas com 
a agricultura 
irrigada visando à 
sustentabilidade. 

Laercia da 
Rocha 
Fernandes 
Lima-
docente 

DTR 100/2011  Simpósio 15/8/2011 23/9/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

330 

Semana do 
Economista 

Comemorar o dia 
do Economista e 
contribuir para a 
formação 
profissional e 
intelectual dos 
acadêmicos 

Gisleia Benini 
Duarte-
docente 

DLCH 94/2011  Semana 22/8/2011 25/8/2011 Educação Ciências 
Sociais 

150 

II Simpósio 
Pernambucano de 
Biologia Aplicada 

Promover um 
evento de 
abrangência 
estadual para 
divulgação e 

José Vitor 
Moreira Lima 
Filho-
docente 

DB 62/2011  Simpósio 5/3/2011 30/8/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Biológicas 

300 
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disseminação de 
pesquisas, 
debates científicos 
e um momento de 
integração entre 
as áreas de 
interesse, sendo 
possível trocar 
experiências e 
informações sobre 
o tema proposto. 

IV Simpósio de 
Solos e Qualidade 
Ambiental 

Disseminar na 
sociedade a 
importância do 
solo como um 
regulador da 
hidrosfera, 
atmosfera e 
biosfera e a 
importância de 
sua conservação 
ambiental e dos 
riscos decorrentes 
de práticas que 
levam a sua 
contaminação. 

Clístenes 
Williams 
Araújo do 
Nascimento-
docente 

DEPA 64/2011  Simpósio 12/9/2011 15/9/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

262 

Oficina de 
Produção de 
Biodiesel 

Permitir aos 
alunos do curso 
de licenciatura em 
química uma 
atualização do 
conhecimento 
sobre biodiesel, 
desde conceitos 
técnicos, à sua 
produção em 
escala de bancada 

Claudia 
Cristina 
Cardoso 
Bejan-
Docente 

DQ 47/2011  Oficina 11/7/2011 12/7/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

20 
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e escala industrial. 

Ciclo de Palestras 
de Microbiologia 
Ambiental e 
Alimentar, 
Experiência 
Internacional 

Discutir pesquisas 
recentes nas áreas 
de microbiologia 
na segurança 
alimentar e 
microbiologia 
ambiental, 
analisando a 
importância e 
relevância dos 
temas. 

Rosangela 
Gomes 
Tavares-
docente 

DTR 89/2011  sonus 2011 6/5/2011 6/5/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 
 

17 

II Semana 
Urticante 

Promover a 
discussão a 
respeito da 
sistemática e 
ecologia dos 
cnidários, sua 
preservação e 
importância para 
o ecossistema 
recifal, visando o 
aprimoramento e 
a socialização 
deste 
conhecimento 
para a 
comunidade 
acadêmica e 
sociedade civil. 

Paula Braga 
Gomes-
docente 

DB 64/2011  Semana 24/10/201
1 

27/10/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

200 

IX Ciclo de 
Palestras: Futuro 
Zootecnista 

Ofertar a 
oportunidade dos 
estudantes das 
ciências agrárias, 
profissionais, 
técnicos, entre 
outros, a 

Adriana 
Guim-
Docente 

DZ 69/2011  Ciclo 28/9/2011 28/9/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

111 
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oportunidade de 
atualizar-se em 
diversos assuntos 
das áreas da 
Zootecnia 

XIV SIMPAGRO – 
Simpósio de 
Agronomia da 
UFRPE 

Promover a 
difusão de 
conhecimento e 
informações sobre 
os sistemas 
agroecológicos em 
Pernambuco 

Izabel 
Cristina de 
Luna 
Galindo-
Docente 

DEPA 71/2011  Simpósio 1/3/2011 30/9/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

320 

Meio ambiente e 
desenvolvimento 
sustentável 

Promover 
conhecimento 
através de 
palestras e 
oficinas, no 
sentido de 
divulgar os 
problemas sócio-
ambientais e 
conscientizar as 
pessoas para 
quem sabe uma 
futura melhoria 
dos mesmos. 

Renato 
Laurenti-
docente 

DTR 117/2011  Palestras 28/4/2011 29/4/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

140 

I Jogos da 
integração UAST – 
JIUAST 

Integrar os alunos 
dos diversos 
cursos de 
graduação da 
UAST em equipes 
mistas em 
competições de 
modalidades 
individuais e 
coletivas, 
contribuindo para 

Plínio Pereira 
Gomes 
Junior-
docente 

UAST 256/2011  Jogos 17/9/2011 25/09/2010
0 

Educação Ciências 
Sociais 

349 
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a maior afinidade 
de calouros e 
veteranos. Além 
de dar 
oportunidade aos 
alunos do Curso 
de Educação Física 
da FAFOPST de 
por em prática 
seus 
conhecimentos 
sobre arbitragem 
de diversas 
modalidades. 

II Semana do 
administrador: as 
interfaces da 
administração e 
suas 
aplicabilidades na 
gestão 

Promover a 
produção técnico-
científica e o 
aprofundamento 
dos 
conhecimentos da 
administração em 
suas diversas 
subáreas, 
proporcionando 
uma maior 
integração entre 
docentes, 
discentes e 
demais 
participantes do 
evento 

Felipe Luiz 
Lima de 
Paulo-
docente 

UAST 257/2011  Semana 14/9/2011 16/9/2011 Trabalho Ciências 
Sociais 

300 

Encontro de 
Gerações de 
Agronomia: 
Turmas 1971 e 
2011.2 

O encontro de 
gerações na 
Agronomia: 
turmas 1971 e 
2011.2 colocará 
em relevo qual 

Gilvan Pio 
Ribeiro-
docente 

DEPA 80/2011  Encontro 20/10/201
1 

16/12/2011 Educação Ciências 
Agrárias 

100 
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tem sido a 
importância da 
Agronomia na vida 
dos Engenheiros 
Agrônomos de 
1971 e o que 
representa a 
Agronomia para 
os concluintes das 
turmas de 2011.2  

I Encontro sobre a 
cultura do inhame 
na Mata Norte de 
Pernambuco 

Dar oportunidade 
aos produtores 
rurais de se 
integrarem na 
região para acesso 
à informação e 
valorização da 
cultura do 
inhame, para 
obter melhoria na 
qualidade e 
produtividade 
partindo de uma 
boa semente para 
plantar. 

Genira 
Pereira de 
Andrade-
técnica 

DEPA 79/2011  Encontro 2/10/2011 26/10/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

100 

III Semana de 
Letras 

Promover a 
participação dos 
alunos do Curso 
de Letras, dos 
professores da 
Educação Básica 
do sertão 
pernambucano e a 
comunidade 
acadêmica em 
geral, com vistas à 
divulgação e 

Marcelo 
Amorim 
Sibaldo-
docente 

UAST 323/2011  Semana 17/10/201
1 

21/10/2011 Educação Lingüística, 
Letras e 
Artes 

600 
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debate de novas 
teorias, 
tecnologias e 
metodologias 
acerca do ensino 
de línguas e 
literaturas, 
resultado das 
pesquisas 
desenvolvidas na 
área. 

VII Simpósio sobre 
Forragicultura no 
Estado de 
Pernambuco 

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

Mércia 
Virginia 
Ferreira dos 
Santos-
docente 

DZ 74/2011  Simpósio 6/10/2011 4/11/2011 Comunicação Ciências 
Agrárias 

110 

I Congresso de 
pequenos animais 
da UFRPE – I 
CONPA 

Apresentar e 
discutir com a 
comunidade 
acadêmica e extra 
acadêmica a 
importância das 
áreas da Medicina 
Veterinária 
direcionadas aos 
animais de 
companhia, assim 
como a utilização 
da Medicina 
Alternativa e 
inovações nessa 
área. 

Maria 
Cristina de 
Oliveira 
Cardoso 
Coelho-
Docente 

DMV 134/2011  Congresso 14/8/2011 26/10/2011 Saúde  Ciências 
Agrárias 

300 
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I Simpósio de Ética 
Profissional em 
Biociências da 
UFRPE 

Gerar discussões e 
explanações 
capazes de criar 
ou aumentar o 
senso crítico em 
relação ao 
respeito ao seres 
vivos envolvidos 
em pesquisa e 
ensino nos 
participantes. 
Expandir também 
esse senso sobre a 
real importância 
desses 
experimentos 
para a sociedade e 
o ambiente. 

Rosa Maria 
Nunes 
Galdino-
técnica 

DB Ad 
Referendu
m 

 Simpósio 10/11/201
1 

11/11/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

200 

I Maratona de 
Programação 
Interna UFRPE 

Realizar na UFRPE 
uma maratona de 
programação 
aberta aos 
discentes dos três 
cursos de 
Computação da 
universidade, e a 
avaliação 
(realizada pelo 
bolsista) do 
impacto dessa 
ferramenta na 
melhoria do 
ensino de 
algorítimos e 
estruturas de 
dados nos 
mesmos através 

Rodrigo 
Nonamor 
Pereira 
Mariano de 
Souza-
docente 

DEINFO 0010/2011  Maratona 1/3/2011 30/6/2011 Educação Ciências 
Exatas e da 
Terra 

36 
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do 
acompanhamento 
de grupos de 
controle. 

Mercado de São 
José 

Montar a 
exposição 
temporária 
“Mercado de São 
José: memória e 
história” na sala 
dois do Memorial 
da UFRPE. 

Ricardo de 
Aguiar 
Pacheco-
docente 

PRAE   Exposição 13/4/2011 20/12/2011 Cultura Ciências 
Humanas 

280 
 

Uso 
indiscriminado de 
antibiótico e 
fitoterápicos: 
riscos para a 
saúde humana 

Proc. 9849/2011-
42 

Maria 
Cristina de 
Oliveira 
Cardoso 
Coelho-
docente 

DMV   Mesa 
redonda 

30/05/11 30/05/2011    
 
 
 
 
 
 

V Ciclo de 
palestras 

Proc.1 7028/2011-
80 

Maria 
Cristina de 
Oliveira 
Cardoso 
Coelho-
docente 

DMV   Palestra 27/09/11 29/09/11   180 
 

II SEMEIO – II 
Semana do Meio 
Ambiente 

Proc. 6231/2011 Maria Adélia 
Borstelmann 
de Oliveira-
docente 

DMFA 40/2011  Semana 30/05/11 03/06/11   241 

IV SIMVET- IV 
Simpósio de 
Medicina 
Veterinária 

 Joaquim 
Evêncio 
Neto-
docente 

DMV   Simpósio 23/05/11 26/05/11   102 
 

VI I Semana do 
Pau-Brasil na 
UFRPE 

 Maria de 
Fátima 
Navarro Lins-
técnica 

PRAE   Semana 23/05/11 27/05/11   28 
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Oficina de 
Elaboração de 
Projetos 

Proc. 2134/2011-
69 

Soraya 
Giovanetti  
El-Deir-
docente 

DTR   Oficina 04/04/11 07/05/2011   63 

Para preservar é 
preciso conhecer. 
As tartarugas 
agradecem! 

Despertar o 
interesse dos 
alunos na 
biodiversidade, 
manejo, 
conservação e 
pesquisa de 
animais silvestres 
através de 
palestras e 
debates com 
profissionais 
gabaritados da 
área 
 

Rosilda 
Maria 
Barreto 
Santos-
Docente 
 

DMFA   Exposição 26/04/11 28/04/2011   250 

Helmintoses 
gastrintestinais 
em caprinos e 
ovinos da Zona da 
Mata do Estado de 
Pernambuco 

Proc. 2157/2011-
73 

Néria Vânia 
Marcos dos 
Santos-
docente 

DMV   Palestra 28/04/11 28/04/11    

Ordenha higiênica 
e controle de 
mastite em 
bovinos 
 

 Maria 
Cristina de 
Oliveira 
Cardoso 
Coelho-
docente 

DMV   Oficina 18/01/11 18/01/11   100 

III Semana de 
Ecologia da UFRPE 

Reunir 
profissionais da 
Área de Ecologia 
para discussão de 
temas atuais e sua 
aplicabilidade 

Ana Carolina 
Borges Lins e 
Silva-docente 

DB Ad 
Referendu
m 

 Semana 28/11/201
1 

1/12/2011 Meio 
Ambiente 

Ciências 
Biológicas 

270 
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III Seminário de 
Gestão Escolar: 
PNE em debate 

Realizar um 
debate sobre o 
Plano Nacional de 
Educação (PNE) 
no que se refere a 
aspectos 
relacionados à 
valorização do 
magistério 

Luciano 
Cavalcanti do 
Nascimento-
docente 

UAG Ad 
Referendu
m 

 Seminário 15/3/2011 10/5/2011 Educação Ciências 
Humanas 

100 
 

Encontro de 
zootecnia para o 
seminário 
brasileiro 

Apresentar a 
importância da 
profissão de 
zootecnia para a 
sociedade civil e 
política do 
Semiárido, 
incentivando o 
desenvolvimento 
regional 

Márcio Vieira 
da Cunha-
Docente 

UAST 306/2011  Encontro 27/9/2011 29/9/2011 Tecnologia e 
Produção 

Ciências 
Agrárias 

400 

Dia Internacional 
do Meio Ambiente 

 Ana Carolina 
B. Lins e Silva 

DB   Dia 06/06/11 06/06/11   49 

I Simpósio sobre 
controle de 
plantas invasoras 

 Angélica 
Virgínia 
Valois 
Montarroyos 

DEPA   Simpósio 22/08/11 24/08/11   252 

Comer e brincar 
no dia mundial da 
alimentação 

 Amanda de 
Morais 
Oliveira-
docente 

DTR   dia 15/10/201
1 

15/10/2011   17 
 

Uso 
indiscriminado de 
antibióticos e 
fitoterápicos 

 Maria 
Cristina de 
Oliveira 
Cardoso 
Coelho-
Docente 

DMV   Palestra 30/05/201
1 

30/05/2011   53 

Seminário 
itinerante de 

 Maria do 
Rosário de 

DE e DECISO   Seminário 22/02/201
1 

25/02/2011   28 
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organização 
produtiva e 
econômica para 
equidade de 
gênero no Litoral 
Sul de 
Pernambuco 

Fátima 
Andrade 
Leitão-
docente 

Sustentabilidade e 
economia verde 
no século XXI 

 Luiz Flávio A. 
Maia Filho-
docente 

DLCH  e DE   Palestra 21/11/201
1 

21/11/2011   2 

V COMPLETA PET: 
Manejo de 
animais silvestres 

 Adriana 
Guim-
docente 

DZ   Palestra 19/07/201
1 

21/07/2011   16 

II Semana do 
administrador da 
UFRPE 

 Daniel Lins 
Barros-
docente 

DA   Semana 18/08/201
1 

20/08/2011   95 

Natal solidário da 
UFRPE 

 Soraya El-
Deir 

DTR    07/02/201
1 

08/02/2011   12 

Exposição 
EVOE, Carnaval 
é Federal, do 
artista José 
Rodrigues, 
através do 
projeto 
SEMEARTE 
2011 

Retratar a 
memória das 
comemorações 
carnavalescas 
realizadas na 
UFRPE, pelos 
alunos e 
funcionários da 
instituição. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 20/02/201
1 

05/03/2011 Educação e 
Arte 

Ciências 
Humanas 

100 

Exposição: A 
imagem de 
Cristo em 
Revista, do 
artista José 
Rodrigues, 
através do 
projeto 
SEMEARTE 

Trabalhar a 
observação das 
“construções” 
que são feitas da 
imagem de 
Cristos durantes 
os anos e em 
cada religião ou 
seita.  

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 13/04/201
1 

22/04/2011 Educação, 
Arte e 
Religião 

Ciências 
Humanas 

46 



 101

2011 

Exposição: Olho 
no Olho, da 
artista Natécia 
Santana, através 
do Projeto 
SEMEARTE 
2011 

Trabalhar o 
imaginário que é 
criado pelas 
formas de 
observação dos 
seres humanos. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 27/04/201
1 

29/04/2011 Artes e 
Filosofia 

Ciências 
Humanas 

153 

Apresentação do 
Coral 
Universitário na 
Divisão 
Médica/UFRPE 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

18/04/201
1 

18/04/2011 Música Música 30 

Apresentação do 
Coral 
Universitário no 
Lançamento do 
livro “Uma 
Colcha Cem 
Retalhos” 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

28/04/201
1 

28/04/2011 Música Música 30 

Exposição de 
Artes Plásticas: 
Metamorfose, as 
criaturas de 
Musak, do artista 
Lucas, através do 
Projeto 
SEMEARTE 
2011 

Trabalhar o 
imaginário nas 
artes plásticas 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 16/05/201
1 

30/05/2011 Artes, 
Literatura e 
Filosofia 

Ciências 
Humanas 

245 
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Lançamento do 
Segundo Livro 
do Concurso 
Contos e Poesias, 
através do 
Projeto 
SEMEARTE 
2011 

Lançamento de 
Livro 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Lançamento 
de Livro 

17/05/201
1 

17/05/2011 Literatura Ciências 
Humanas 

130 
 
 
 

Apresentação do 
Coral 
Universitário no 
Lançamento do 
Livro “II 
Concurso de 
Contos e Poesias 
da UFRPE” 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

17/05/201
1 

17/05/2011 Música Música 130 

Apresentação do 
Coral 
Universitário no 
II Semana do 
Pau Brasil  

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

27/05/201
1 

27/05/2011 Música Música 100 

Apresentação do 
Coral 
Universitário no 
II Semana de 
Ciências Sociais 
da UFRPE  

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

06/06/201
1 

06/06/2011 Música Música 160 

Apresentação do Mostrar a Evani CCAC/PRA   Apresentaçã 10/06/201 10/06/2011 Música Música 100 
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Coral 
Universitário no 
Festa de São 
João da Pró-
Reitoria de 
Atividades e 
Extensão  

importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Barbosa E o 1 

Exposição dos 
trabalhos dos 
estudantes do 
EJA, telessala de 
ensino médio da 
Escola José 
Vilela 

Mostrar as 
interpretações 
dos alunos dos 
conteúdos dados 
nas aulas, através 
da arte. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 25/08/201
1 

31/08/2011 Educação Ciências 
Humanas 

88 

Exposição de 
Artes: Pintura 
em Tela, do 
artista Hebert 
Queiroz, através 
do Projeto 
SEMEARTE 
2011 

Mostrar a pintura 
como um 
referencial de 
fonte de renda e 
manifestação da 
identidade 
cultural do 
sujeito. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 15/09/201
1 

30/09/2011 Artes e 
Educação 

Ciências 
Humanas 

57 

Oficina de 
Confecção de 
Origami, 
ministrada por 
Sheila Costa, 
através do 
Projeto 
SEMEARTE 
2011 

Trabalhar com o 
origami como 
uma fonte de 
renda alternativa. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Ofina 28/09/201
1 

28/09/2011 Arte Ciências 
Humanas 

09 

Apresentação do 
Coral 
Universitário na 
Feira de 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

28/09/201
1 

28/09/2011 Música Música 120 
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Informações 
Agropecuária e 
Conhecimentos 
Gerais 

alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Exposição de 
Artes Plásticas: 
Pintura e recorte 
nas telas 
representado o 
imaginário, do 
artista Zito 
Nascimento, 
através do 
Projeto 
SEMEARTE 
2011 

Trabalhar as 
questões 
identitárias 
através da 
pintura.  

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 03/10/201
1 

14/10/2011 Artes e 
Educação 

Ciências 
Humanas 

66 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, no 
II Seminário do 
Curso Técnico 
em Alimentos. 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

13/10/201
1 

13/10/2011 Música Música 90 

Exposição de 
Esculturas Cró 
Maarte, do artista 
José Luiz do 
Nascimento, 
através do 
Projeto 
SEMEARTE 
2011 

Trabalhar o 
imaginário 
através da arte. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 17/10/201
1 

21/10/2011 Artes Ciências 
Humanas 

134 

Apresentação do Mostrar a Evani CCAC/PRA   Apresentaçã 19/10/201 19/10/2011 Música Música 50 
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Coral 
Universitário, III 
Semana de 
Ciência e 
Tecnologia. 

importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Barbosa E o 1 

Semana Cultural 
SEMEARTE, 
através do 
projeto 
SEMEARTE 
2011. 

Trabalha a 
cultura, 
alteridade, arte, 
fontes de renda e 
educação. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Semana 
Cultural 

24/10/201
1 

26/10/2011 Cultura, 
Artes e 
Educação 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental
. 

109 

Oficina de 
Reaproveitament
o de óleo de 
cozinha na 
produção de 
sabão caseiro, 
com a 
ministrante 
Maiara Taciane, 
na semana 
cultural do 
projeto 
SEMEARTE 
2011. 

Trabalha a 
educação 
ambiental, 
reaproveitament
o de material 
reciclável, 
resíduos e novas 
fontes de renda.  

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina na 
semana 
cultural 
SEMEART
E 

24/10/201
1 

24/10/2011 Educação 
Ambiental 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental
. 

14 

Oficina de 
Reciclagem para 
fabricação de 
Pufs com 
garrafas pet, com 
a ministrante 
Sheila Costa, na 
semana cultural 

Trabalha a 
educação 
ambiental, 
reaproveitament
o de material, 
resíduos e novas 
fontes de renda. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina na 
semana 
cultural 
SEMEART
E 

24/10/201
1 

24/10/2011 Educação 
Ambiental 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental
. 

22 



 106

do projeto 
SEMEARTE 
2011. 
Oficina de 
Técnica e cultivo 
do Bonsai, com o 
ministrante 
Dinando Soares, 
na semana 
cultural do 
projeto 
SEMEARTE 
2011. 

Trabalha a 
educação 
ambiental e 
novas fontes de 
renda. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina na 
semana 
cultural 
SEMEART
E 

25/10/201
1 

25/10/2011 Educação 
Ambiental 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental
. 

21 

Oficina de Horta 
em pequenos 
espaços com 
garrafas pet, 
ministrada por 
Valeska Feitosa, 
na semana 
cultural do 
projeto 
SEMEARTE 
2011.  

Trabalha a 
educação 
ambiental, 
reaproveitament
o de material 
reciclável, 
resíduos e novas 
fontes de renda. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina na 
semana 
cultural 
SEMEART
E 

25/10/201
1 

25/10/2011 Educação 
Ambiental 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental
. 

18 

Oficina de 
Máscara de papel 
machê, com o 
ministrante José 
Rodrigues, na 
semana cultural 
do projeto 
SEMEARTE 
2011. 

Trabalha a 
educação 
ambiental, 
reaproveitament
o de material 
reciclável, 
resíduos e novas 
fontes de renda. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina na 
semana 
cultural 
SEMEART
E 

26/10/201
1 

26/10/2011 Educação 
Ambiental, 
Arte e 
Cultura 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental 

16 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, 

Mostrar a 
importância da 
música para a 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

08/11/201
1 

08/11/2011 Música Música 50 
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Comemoração 
do 99º 
aniversário dos 
Cursos de 
Ciências 
Agrárias 

integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, na 
Aula inaugural 
do Curso de 
Especialização 
em Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

09/11/201
1 

09/11/2011 Música Música 150 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, na 
IX Semana de 
História. 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE. 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

09/11/201
1 

09/11/2011 Música Música 30 

Mini -Curso de 
Comunicação e 
Técnica em 
Oratória. 
Ministrado por 
Jorge Cardozo. 

Comunicação, 
expressão oral e 
representação. 

Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Mini -Curso 01/11/201
1 

30/11/2011 Comunicaçã
o 

Ciências 
Humanas 

101 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, na 
IX Festival 
Paraibano de 
Coros – FEPAC. 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

12/11/201
1 

12/11/2011 Música Música 400 
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moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Exposição 
Fotográfica: 
Recife em seu 
Cotidiano “não 
observado”. De 
Rômulo Barros, 
através do 
projeto 
SEMEARTE 
2011. 

Trabalhar a 
cultura, 
cotidiano as 
representações 
simbólicas da 
cidade do Recife 
marginalizado. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 22/11/201
1 

09/12/2012 Arte, 
Cultura, 
Identidade e 
Educação 

Ciências 
Humanas 

158 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, no 
V Encontro de 
Técnicos em 
Educação da 
UFRPE 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

24/11/201
1 

24/11/2011 Música Música 150 

Organização e 
Exposição em 
banneres no V 
ENTEDUC-
Encontro de 
Técnicos em 
Educação – 
Local: Salão 
Nobre- Arte com 
materiais 
reciclados e 
“Movimento 
literacultura”, 
exposição 

Trabalha a 
interação dos 
funcionários com  
a arte na 
Universidade, 
através de 
poesias, músicas, 
cordéis, contos  
etc. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Organização 
e Exposição 

24/11/201
1 

25/11/2011 Arte, 
Cultura, 
Identidade, 
Literatura e 
Educação 

Ciências 
Humanas 

400 
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literária, e a 
atividade de 
cerimonial. 
Oficina de 
origami, no V 
ENTEDUC- 
Encontro de 
Técnicos em 
Educação da 
UFRPE. 

Trabalha a 
interação dos 
funcionários com  
a arte na 
Universidade, 
através de 
poesias, músicas, 
cordéis, contos  
etc. 
 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina 25/11/201
1 

25/11/2011 Arte, 
Cultura, 
Identidade, 
Literatura e 
Educação 

Ciências 
Humanas 

10 
 

Oficina de 
Adornos 
Natalínos, 
ministrado por 
Sheila Costa, 
através do 
projeto 
SEMEARTE 
2011 

Trabalha a 
educação 
ambiental,  
resíduos e novas 
fontes de renda, 
cultura e artes. 
 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina 07/12/201
1 

07/12/2011 Educação 
Ambiental, 
Arte e 
Cultura 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental 

20 

Exposição de 
Arte “Feira de 
Adornos 
Natalinos “Alto 
Astral”, através 
do projeto 
SEMEARTE 
2011 
 
 
 

Trabalha a 
educação 
ambiental,  
resíduos e novas 
fontes de renda, 
cultura e artes. 
 
 
 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Exposição 12/12/201
1 

13/12/2011 Educação 
Ambiental, 
Arte e 
Cultura 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental 

30 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, IX 

Mostrar a 
importância da 
música para a 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

13/12/201
1 

13/12/2011 Música Música 150 
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Festival Natalino 
de Coros – 
FESNACOR 

integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Oficina de arte 
floral – 
Ministrante 
Elizama 
Bandeira, através 
do projeto 
SEMEARTE 
2011. 

Trabalha a 
educação 
ambiental,  
resíduos e novas 
fontes de renda 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Oficina 16/12/201
1 

16/12/2011 Educação 
Ambiental e 
Cultura 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental 

10 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, na 
Festa de Natal da 
Casa de Apoio S. 
Vicente de 
Pádua, no Alto 
do Mandu 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

16/12/201
1 

16/12/2011 Música Música 80 

Workshop de 
ornamentação e 
fabricação de 
portas retratos, 
portas incenso e 
cartões de natal, 
com materiais 
recicláveis, 
Ministrante Ana 
Carolina Duarte, 
através do 
projeto 
SEMEARTE 

Trabalha a 
educação 
ambiental,  
resíduos e novas 
fontes de renda, 
cultura e artes 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Workshop 19/12/201
1 

19/12/2011 Educação, 
Ambiental, 
Artes,  e 
Cultura. 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental 

10 
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2011. 

Evento : 
Mosaico - A 
Rural em Versos, 
através do 
projeto 
SEMEARTE 
2011 

Cultura, 
Identidade, 
Literatura e Arte. 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Recital 
poético 

19/12/201
1 

19/12/2011 Educação, 
Artes, 
Literatura e 
Cultura 

Ciências 
Humanas 

80 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, no 
Mosaico 
Cultural, através 
do projeto 
SEMEARTE 
2011 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

19/12/201
1 

19/12/2011 Educação, 
Artes, 
Literatura, 
Música e 
Cultura 

Ciências 
Humanas 
e Música   

80 
 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, no 
Caminhada 
Natalina na 
UFRPE pelos 
departamentos 
acadêmicos. 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

20/12/201
1 

20/12/2011 Música Música 60 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, na 
Apresentação de 
Natal, na Capela 
de Nossa 
Senhora 
Auxiliadora – 
Paudalho. 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

21/12/201
1 

21/12/2011 Música Música 80 
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Organização e 
apoio a 
Coordenadoria 
de Integração 
Comunitária -
PRAE  em festa 
de 
Confraternização 
das familiais de 
Catadores, 

Trabalha a 
educação 
ambiental,  
resíduos e novas 
fontes de renda, 
cultura e artes 

João Morais 
e Elizama 
Bandeira 

CCAC/PRA
E 

  Organização 28/12/201
1 

28/12/2011  reciclagem e 
educação 
ambiental 

Ciências 
Humanas 
e 
Ambiental 

369 

Apresentação do 
Coral 
Universitário, na 
Caminhada 
Natalina, na Casa 
dos Humildes, no 
Hospital Infantil 
e no Lar de 
Maria 

Mostrar a 
importância da 
música para a 
integração dos 
alunos, 
funcionários e 
moradores 
vizinhos, à 
UFRPE 

Evani 
Barbosa 

CCAC/PRA
E 

  Apresentaçã
o 

28/12/201
1 

28/12/2011 Música Música 50 

         Total 17013 

 
 

8. CONVÊNIOS/PARCERIAS REALIZADOS PELA PRAE EM 2011 
 
 
 
 

 
Nome do Convenente:  

Objetivo (resumo):  

Coordenador/Responsável:  

Vigência:  

Data da Assinatura: 
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Nome do Convenente:  

Objetivo (resumo):  

Coordenador/Responsável:  

Vigência:  

Data da Assinatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. RELATÓRIO DO CONEXÕES DE SABERES 2011 (SEDE, UAG E UAST) 
 
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2011 
 
 
 
 

Período Equipe de Coordenação Atividade Participantes 



 114

Janeiro a Fevereiro de 
2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz. 

Formação Continuada dos conexistas 2011: Elaboração e Execução dos 
projetos de extensão 

90 

Fevereiro de 2011 
Ricardo de Aguiar 
Pacheco e João Morais de 
Sousa. 

Educação Patrimonial: conhecer e preservar 20 

Maio a Novembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa. 

Recursos Naturais: reutilizar para preservar 

90 

Maio a Novembro de 2011 
Alexandro Cardoso 
Tenório. 

Inclusão Digital: cidadania e desenvolvimento humano 
160 

Maio a Novembro de 2011 
Ricardo de Aguiar 
Pacheco e João Morais de 
Sousa. 

Fotoenlatando – educação patrimonial e ambiental através da fotografia 
artesanal (pinhole) 90 

Maio a Novembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz. 

Caravanas dos Saberes e o dialogo entre as universidades 240 

Maio a Novembro de 2011 Bruna Tarcilía Ferraz. Avaliação de Políticas Públicas em Ações afirmativas 120 

Janeiro a junho de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz. 

Escola Aberta e Mais Educação em Articulação com Conexões de Saberes na 
UFRPE 

425 

Setembro de 2006 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz, Giselle Nanes, 
Jacqueline Santos da 
Silva. 

IV Seminário do Conexões de Saberes: extensão universitária e comunidades 
populares:promovendo cidadania e inclusão social), realizado no período de 
8 e 9 de setembro de 2011. A carga-horária foi de 16 horas. 

300 
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Dezembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz, Giselle Nanes, 
Jacqueline Santos da 
Silva. 

I Colóquio Universidades – Diversidade, Formação e desenvolvimento, 08 a 
10 de dezembro de 2011 com carga horária de 32h. 

22 

Fevereiro a novembro de 
2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz, Giselle Nanes, 
Jacqueline Santos da 
Silva. 

Pesquisa Censitária, orientada pelo Professor Alexandro Cardoso Tenório, 
que levantou o Perfil Sócio-econômico dos Graduandos da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ingressantes no I e II semestre de 
2011, com carga horária total de 120h. 

340 

Julho a Dezembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz. 

Trocando Idéias (Impacto dos pré-vestibulares populares nas universidades, 
Ações afirmativas, diversidade e desigualdade na universidade, Condições de 
Permanência de EUOP no espaço acadêmico e Políticas sociais nas 
comunidades e ações da universidade) e Escrita dos Artigos, carga horária de 
120 horas. 

380 

Setembro de 2011 
Ricardo de Aguiar 
Pacheco e João Morais de 
Sousa. 

Formação Continuada em Fotografia Pinhole – aspectos físicos, químicos e 
pedagógicos 

180 

Março a dezembro de 2011 Giselle Nanes. 
Políticas Públicas e Juventude, Educação Ambiental, Educação em Saúde, 
Violência Escolar, Alfabetização/Letramento (EJA), Relações Étnico-raciais 
(UAG) 

600 

Março a dezembro de 2011 
Jacqueline Santos da 
Silva. 

Sexualidade na adolescência, Desmitificando a matemática, Leituração, 
Paisagismo e Biodiesel (UAST). 

1200 

Fevereiro a dezembro de 
2011 

Michael Lee, Rose Mary 
Fraga, Valeria Gomes. 

Articulação Conexões de Saberes e PET/Conexões de Saberes: Ciranda, 
Letramento e Políticas Públicas (Workshop, Estatuto da Criança e 
Adolescente) 

144 

Novembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz, Michael Lee, 
Rose Mary Fraga, Valeria 

I Fórum da Educação Integral de PE 480 
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Gomes. 

Novembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz. 

Caravana de Saberes na Feira de Profissões na UFRPE 220 

Novembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz. 

A reforma das Licenciaturas e o estagio na formação dos professores 90 

Novembro de 2011 

Alexandro Cardoso 
Tenório, João Gilberto de 
Farias, João Morais de 
Sousa, Bruna Tarcilía 
Ferraz, Michael Lee, 
Rose Mary Fraga, Valeria 
Gomes. 

Universidade Cindida e Universidade em Conexão 80 

  Total 5972 
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10. DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 2011 
 

Ação: 1073.4004.26248.0026 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária 

Unidade: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Coordenador de Ação: 
DELSON LARANJEIRA 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Tel: (81) 3320-6060  

 
 

Dados Financeiros: 
Dotação Inicial    Dotação ( Lei + Créditos ) Empenhado     Liquidado     Pago 

     
 

Dados Atualizados até:  

 

 

NA APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO, ACIMA, TENTAR RESPONDER OS ITENS ABAIXO ENVIADOS PELO TCU. 

 
AÇÃO – 12.364.1073.4004 - SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
Resultado da Ação: 
 

1.1 Avaliação do resultado indicando causa do sucesso e insucesso 
 

1.1.1 Disfunção Estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas; 
1.1.2 Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucessos e citar os responsáveis pela implementação das 

medidas. 
 

 
 


