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CURSOS REALIZADOS – TOTAL - 18

TÍTULO OBJETIVO COORDENADOR INÍCIO TÉRMINO CH PARTICIPANTES

Curso de Avaliação da Aptidão Física 14.04.2014 17.04.2014 20 54

24.11.2014 25.11.2014 20 40

16.10.2014 17.10.2014 8 30

Curso Preparatório Pré Enade 03.11.2014 23.11.2014 40 44

17.03.2014 21.03.2014 40 22

11.12.2014 19.12.2014 32 20

20.05.2014 06.06.2014 30 35

Geral:   Ensinar as principais avaliações necessárias ao licenciado em educação física para 
intervir nas aulas escolares tendo embasamento em dados concretos a respeito do cres-
cimento e desenvolvimento dos alunos.    Específicos:   - Avaliação dos cinco componentes 
da aptidão física relacionada a saúde segundo o Colégio Americano de Medicina do Espor-
te;  - Interpretação dos resultados obtidos, erros em avaliação, diferenciação entre a con-
fiabilidade e a validade de um teste, abrangência e especificidade.  - Planejamento de ati-
vidades intervencionais com base nos resultados das avaliações.  - Vivenciar diferentes 
metodologias de avaliação e debater a respeito.

Glauber Caetano 
Ferreira Lopes - 
Docente

Pensamento e Prática da Educação Musical nas Pri-
meiras Séries  do Infantil e Fundamental

• Oferecer subsídios à prática da educação musical nas classes de Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental – anos iniciais.  • Reconhecer a Música como área de conhecimento e a 
importância da sua presença no currículo da educação básica.  • Proporcionar aos partici-
pantes uma introdução aos conhecimentos básicos de música, sabendo utilizá-los na 
prática pedagógica.  • Compreender a música como manifestação cultural, base para o 
desenvolvimento do conhecimento artístico-musical.

Hulda Helena Co-
raciara Stadtler - 
Docente

Gestão estratégica da inovação nas micro e pequenas 
empresas

Objetivo Geral:   Induzir um ciclo virtuoso em prol da inovação nas Micro, Pequenas e Mé-
dias Empresas (MPME), por meio da capacitação das pessoas e guiado por um Plano de 
Gestão da Inovação – PGI    Objetivos Específicos:   a)Capacitar agentes indutores da ino-
vação, contribuindo para a formação de capital humano voltado à Gestão Estratégica da 
Inovação - GEI  ;   b) Desmistificar a temática da inovação como algo inacessível às MPME.  

Ionete Cavalcanti 
de Moraes - Do-
cente

- Reforçar os conteúdos vivenciados durante a graduação, juntamente com a resolução 
das provas anteriores do Enade;   - Aplicar um simulado para verificar o nível de aprendi-
zado do aluno;   - Apresentar uma forma de resolver as questões propostas.

Jeneffer Cristine 
Ferreira - Docente

Introdução ao software R com aplicação em Melho-
ramento Vegetal

Apresentar conhecimentos e aplicações práticas do programa R no melhoramento genéti-
co de plantas a discentes de pós-graduação.

JosÉ Luiz Sandes 
de Carvalho Filho - 
Docente

Iniciação em Libras para servidores da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária - ANVISA

Atender ao pressuposto da Educação Continuada visando a qualificação profissional dos  
servidores da ANVISA, incentivando e apoiando ações de mobilização, sensibilização e  
adequação dos princípios de acessibilidade comunicacional e da inclusão social.

João Marcelo Xa-
vier Natário Teixei-
ra - Docente

Oficina de trabalho sobre manuseio da Homepage do 
IBGE: Banco de dados SIDRA e Sinopse do Censo-IBGE 
2010

Promover a capacitação de alunos do curso de ciências sociais e professores a manusear o 
banco de dados do IBGE para realização de suas pesquisas acadêmicas.

Maria Gilca Pinto 
Xavier - Docente
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11.07.2014 30.07.2014 20 30

03.10.2014 03.10.2014 8 30

Aspectos da ecologia do Rio Capibaribe 29.09.2014 30.09.2016 48 192

OFICINA DE TRATAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS 
NO EXCEL

Apresentar o MS-Excel como ferramenta para tratamento preliminar de dados estatísticos 
para a compreenção de informações necessárias a uma pesquisa quantitativa

Maria Gilca Pinto 
Xavier - Docente

CURSO DE EXTENSÃO EM AGROECOLOGIA E PERMA-
CULTURA

Objetivo Geral:   Promover aprendizagem prática e de Extensão Rural para alunos agricul-
tores integrados no PRONATEC e na SERTA     Específicos:  1 - Qualificar agricultoras do 
Município de Bom Jardim para melhorarem as atividades produtivas de Agricultura Famili-
ar, com ênfase nos modelos agroecológico e de permacultura.  2 - Envolver alunos do 
PRONATEC e da SERTA em atividades agrícolas e de  Educação Ambiental.  

Maria de Fátima 
Navarro Silva - 
Técnico Adminis-
trativo

Oferecer um minicurso extracurricular, dentro da grande área de Recursos Pesqueiros e 
Engenharia de Pesca, devidamente registrados na Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE, por 
um período continuo de aproximadamente um ano e meio, no inicio de cada semestre le-
tivo, como forma de despertar o interesse dos graduandos para com o Rio Capibaribe e a 
sua inserção no desenvolvimento local;    Proporcionar aos participantes o aprendizado e a 
formação no conteúdos específicos visando o aprimoramento técnico e profissional;    En-
volver professores de diferentes departamentos (Pesca e Aquicultura e Zootecnia) para 
transmitirem conhecimentos específicos dentro de sua área de atuação e estudo acerca 
da importância do Rio Capibaribe, assim como alunos de diferentes cursos de forma a de-
senvolver a multidisciplinaridade.    Formar uma massa crítica capaz de intervir em futuro 
próximo no status quo em que se encontra o rio Capibaribe buscando intervir na sua con-
servação por meio de ações mitigadoras e compensatórias. 

Maria do Carmo 
Figueredo Soares - 
Docente
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CapacitaSuas 01.01.2014 31.12.2014 40 330

26.02.2014 28.02.2014 18 80

OBJETIVOS GERAL   • Oferecer aos atores da assistência social a qualificação, os conheci-
mentos e atitudes essenciais ao desempenho de suas atribuições legais, na perspectiva de 
desenvolver habilidades e atender às capacitações das agendas prioritárias de âmbito na-
cional, contribuindo para a efetividade da política de proteção social não contributiva e no 
aperfeiçoamento da prestação dos serviços ofertados à população.    OBJETIVOS ESPECÍFI-
COS   • Desenvolver habilidades e potencialidades dos trabalhadores, visando à qualifica-
ção das ofertas dos serviços e benefícios, no âmbito do SUAS, para o desenvolvimento de 
ações socioassistenciais nos Planos Brasil sem Miséria; Crack É Possível Vencer!; Viver Sem 
Limite;  • Articular teoria e prática profissional, resultando em projetos de intervenção e 
produção de conhecimentos para o SUAS;  • Contribuir e potencializar práticas democráti-
cas e participativas na execução dos serviços, programas e projetos socioassistenciais;  • 
Disseminar o conhecimento produzido, no processo formativo dos trabalhadores, para o 
SUAS;  • Identificar e socializar práticas socioassistenciais exitosas, na perspectiva da parti-
cipação dos usuários do SUAS;  • Fomentar a produção e sistematização de conhecimento 
derivados das práticas profissionais;  • Tornar os participantes capazes de refletirem críti-
ca e sistematicamente sobre a adequação da atuação dos trabalhadores na função de ges-
tão e trabalhadores dos serviços socioassistenciais, aos princípios e parâmetros da política 
de proteção social não contributiva;  • Propiciar aos participantes a compreensão da im-
portância e as possibilidades de articulação dos técnicos da assistência social com as de-
mais instâncias e instrumentos das políticas públicas e de controle social;  • Garantir estra-
tégias pedagógicas e instrumentos criativos e inovadores que favoreçam a prática, a refle-
xão crítica e a troca de experiências;  • Fomentar através da Universidade o desenvolvi-
mento de novos campos de conhecimento relacionados à Assistência Social;  • Ampliar no 
âmbito da Universidade a expertise em Assistência Social e atuantes na formação inicial e 
continuada dos quadros da Assistência Social; e  • Valorizar e potencializar a parceria Uni-
versidade e Governo do Estado no processo formativo dos trabalhadores do SUAS.  

Michelle Cristina 
Rufino Maciel - 
Docente

Seminário de Capacitação para atuação no Programa 
de Residência em Medicina Veterinária da UFRPE

1- Capacitar os servidores - professores e técnicos administrativos, do Departamento de 
Medicina Veterinária (DMV/UFRPE) a compreenderem concentualmente a Residência e a 
atuarem como condutores das diretrizes pedagógicas do Programa;  2 - Esclarecer sobre o 
conceito, composição e atribuições da Comissão de Residência Multiprofissional (CORE-
MU) da UFRPE;  3-  Identificar virtudes e distorções da dinâmica funcional e infraestrutura 
do DMV para o desenvolvimento do programa de residência/MEC-MS;  4 - Elaborar, ao fi-
nal do evento, um Manual de Normas e Diretrizes do programa.

Rita de Cássia Car-
valho Maia - Do-
cente
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07.04.2014 10.05.2014 20 50

Oficina Elaboração de Projetos 05.03.2014 30.11.2020 60 81

01.07.2014 07.01.2015 288 24

08.09.2014 03.10.2014 76 60

06.10.2014 11.11.2014 120 21

06.10.2014 11.11.2014 120 21

II Curso de Biossegurança para Laboratórios de Ensino 
e Pesquisa

Promover a capacitação de estudantes e profissionais quanto às questões da biosseguran-
ça para a realização de atividades em laboratórios de ensino e pesquisa;  Possibilitar a atu-
alização dos conhecimentos sobre as formas de proteção durante a execução de trabalhos 
em laboratórios clínicos;  Despertar um senso crítico nos profissionais e estudantes que 
atuam em laboratórios, de forma que se conscientizem da importância de ser adotado o 
uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva.  

Rosa Maria Nunes 
Galdino - Técnico 
Administrativo

A oficina objetiva discutir sobre as bases introdutórias de formulação de Projetos Executi-
vos e Científicos, apresentando ferramentas de gestão e planejamento operacional, visan-
do a Elaboração de Projetos para a captação de recursos e apresentação de espaços aca-
dêmicos (Graduação e Pós Graduação).

Soraya El-deir - 
Docente

Imersão Tecnológica em Desenvolvimento de Jogos 
Digitais

Capacitar estudantes de nível superior, através de curso de capacitação, para o desenvol-
vimento de jogos digitais e imersão tecnológica, abordando os conceitos básicos em jogos, 
sua natureza, papel e histórico, bem como sua importância para o entretenimento. Aplicar 
atividades de desenvolvimento de jogos digitais com objetivo de construção de produto 
de software, culminando na sua disponibilidade em lojas de aplicativos (disponibilidade 
para a comunidade interessada e potenciais usuários). 

Sérgio Francisco 
Tavares de Oliveira 
Mendonça - Do-
cente

Curso de Matemática, contextos e aplicações. Ensino 
médio e preparação para a educação superior 

O objetivo deste curso é fazer uma revisão dos conceitos básicos matemáticos próprios do 
ensino médio. Com isso, pretende-se um nivelamento em termos de conhecimentos bási-
cos para os alunos aprovados no vestibular para o curso de Ciências Econômicas da UFRPE.

Sónia Maria Fon-
seca Pereira Oli-
veira Gomes - Do-
cente

Curso de Procedimentos Básicos de Enfermagem Ve-
terinária

Objetivo Geral: Formar profissionais qualificados para auxiliar o médico veterinário com 
vistas na otimização e racionalização de procedimentos, bem como, promovendo o de-
senvolvimento pessoal e profissional.    Objetivos Específicos: Promover ações visando o 
dinamismo dos serviços operacionais em clínicas, canis e outras instituições ligadas a tra-
tamento de animais de rua e domésticos. Treinar e capacitar profissionais com vistas no 
trabalho em equipe para o alcance de metas. Promover uma atualização profissional com 
base nos preceitos morais e éticos em relação ao cuidado e manejo com os animais. 

Tereza Cristina Al-
ves dos Santos Sil-
va - Técnico Admi-
nistrativo

Curso de Procedimentos Básicos de Enfermagem Ve-
terinária 

Objetivo Geral: Formar profissionais qualificados para auxiliar o médico veterinário com 
vistas na otimização e racionalização de procedimentos, bem como, promovendo o de-
senvolvimento pessoal e profissional.    Objetivos Específicos: Promover ações visando o 
dinamismo dos serviços operacionais em clínicas, canis e outras instituições ligadas a tra-
tamento de animais de rua e domésticos. Treinar e capacitar profissionais com vistas no 
trabalho em equipe para o alcance de metas. Promover uma atualização profissional com 
base nos preceitos morais e éticos em relação ao cuidado e manejo com os animais. 

Tereza Cristina Al-
ves dos Santos Sil-
va - Técnico Admi-
nistrativo
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