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TÍTULO OBJETIVO INÍCIO TÉRMINO CH Público
PROGRAMA GASTRONOMIA SOLIDÁRIA

01.01.2014 01.01.2015 4320 129

01.01.2014 31.12.2014 576 8794

01.01.2014 31.12.2014 4992 13

01.01.2014 31.12.2014 4368 616
Polinizando o Mangue e Pescando Sustentabilidade

01.01.2014 01.01.2015 800 2035

01.12.2013 01.12.2014 2200 2250

 Programas de Extensão da UFRPE em 2014

 Promover inclusão produtiva de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade sócio-
econômica através da profissionalização em gastronomia.   

Desvendando o Céu Austral: Ciência, Tecnologia e Inclusão 
Social

O Programa visa promover atividades na área Astronomia e Ciências Afins para profes-
sores e estudantes da educação básica de escolas públicas, estudantes de licenciatura e 
público de espaços não formais de aprendizagem;     Proporcionar aos professores e es-
tudantes da educação básica oportunidades para uma maior aproximação com a UFRPE 
e com as instituições parceiras, integralizando ambos em atividades de extensão;    Ge-
rar um ambiente propício à criação de experiências pedagógicas inovadoras na área de, 
Astronomia e Astronáutica e outras;     Colocar os estudantes de pós-graduação, de ini-
ciação científica, de iniciação à docência e dos Projetos PET/Conexões da UFRPE em 
contato com a realidade da educação básica brasileira e prepará-los para seu futuro 
como professores;     Abrir laboratórios e outros espaços da universidade para a visita-
ção de professores, alunos e suas famílias.    Promover o fortalecimento dos vínculos 
identitários e o pertencimento  com a educação pública, como espaço de inclusão soci-
al.    

Desvendando o Céu Austral: Ciência, Tecnologia e Inclusão 
Social

Desenvolver ações dialógicas e interrelacionadas sobre saúde da mulher e da criança 
que possibilitem a melhoria das condições sociais de vida de adolescentes de Limoeiro 
e Recife/PE.   

A multidimencionalidade da transição agroecológica: repro-
dução social, econômica, política e cultural das famílias do As-
sentamento Chico Mendes III - PE 

 Apoiar o desenvolvimento sustentável do assentamento Chico Mendes III através de 
um processo de transição agroecológica mudimensional que envolva aspectos de re-
produção biológica, econômica, social, política e cultural.    Objetivos específicos  - Dar 
continuidade no apoio a produção de base ecológica do assentamento;  - Implantar 
hortas medicinais e ampliar seu uso tanto na perspectiva humana como animal;  - Am-
pliar o processo de beneficiamento dos produtos existentes no assentamento;  - Con-
tribuir com a melhoria na alimentação;  - Contribuir para um melhor aproveitamento 
dos alimentos;  - Trabalhar de forma pedagógica com as crianças de forma que se pos-
sibilite a recuperação de jogos lúdicos;   - Divulgar através de programa educativo de 
rádio ações do assentamento, das feiras, da ufrpe, de forma a divulgar ações e boas 
práticas que melhorem a qualidade de vida da população;  - Implantar ações que con-
tribuam para melhorar as condições de habitação dos assentados;  - Contribuir com o 
aprimoramento das feiras agroecológicas;  - Estreitar ainda mais a relação da UFRPE e 
do Assentamento Chico Mendes III e a comunidade de São Lorenço via programa de 
rádio;

 Implantar e acompanhar núcleos de apicultura/meliponicultura familiar através de 
ações integradas e capacitação da comunidade de pescadores, visando o desenvolvi-
mento socioeconômico, através da produção e comercialização do mel e outros produ-
tos apícolas (ex.: própilis vermelha), contribuindo assim com mais uma alternativa de 
renda para os pescadores durante o período de defeso, além de promover a conserva-
ção das áreas de manguezais e Refúgios de Vida Silvestre do entorno através da polini-
zação promovida pelas abelhas e sensibilização dos ilhéus através da educação ambien-
tal. Bem como promover acompanhamento técnico das atividades de pesca e apicultu-
ra na região.   

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAPACITASUAS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Oferecer aos atores da assistência social a qualificação, os conhecimentos e atitudes 
essenciais ao desempenho de suas atribuições legais, na perspectiva de desenvolver 
habilidades e atender às capacitações das agendas prioritárias de âmbito nacional, con-
tribuindo para a efetividade da política de proteção social não contributiva e no aper-
feiçoamento da prestação dos serviços ofertados à população.  
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