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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório apresenta as principais atividades realizadas pela Pró-

Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX) no decorrer do ano de 2016, sob a 

gestão da professora Rafaella Pessoa Moreira. A PROEX, com muito trabalho e 

dedicação, durante o referido ano, buscou aprimorar sua atuação por meio de 

ações que melhor estruturasse a Extensão na Unilab, cumprindo seu papel social.  

A PROEX é constituída por duas coordenações: a Coordenação de Extensão 

e Assuntos Comunitários, coordenada pela professora Edmara Chaves Costa; e a 

Coordenação de Arte e Cultura, tendo como coordenador, o professor Mário 

Henrique Castro Benevides. No apoio do desenvolvimento das atividades, tem-se, 

ainda, os seguintes setores na PROEX: a Secretaria Geral, a Divisão de Extensão 

e Financeira, a Seção de Comunicação e Documentação, a Seção Institucional de 

Arte e Cultura, a Comissão de Cultura e Integração e a Seção de Extensão do 

Campus dos Malês. 

A equipe da PROEX está composta por sete servidores Técnicos 

Administrativos em Educação, estando um Técnico em Assuntos Educacionais, 

Reinaldo Pereira Aguiar, lotado no campus dos Malês, em São Francisco do 

Conde-BA. Os demais servidores estão no campus de Liberdade, em Redenção-

CE, sendo uma Secretária Executiva, Lídia Mateus Cavalcante, uma 

Administradora, Marilene Alves da Silva; uma Pedagoga, Francisca Angélica 

Carvalho de Oliveira, e três Assistentes em Administração, Antônio Ricardo 

Gadelha, Nixon Gleyson Melo de Araújo e Sâmia de Sousa Oliveira. Temos três 

funcionários terceirizados no apoio como auxiliares administrativos, que são Ana 

Paula dos Santos Medeiros, Maria Whildislane da Silva e Diana Maria Lopes de 

Lima e, desde julho de 2016, uma bolsista do Programa de Bolsa de 

Desenvolvimento Institucional (PBDIN), Maria Nayane Azevedo Pinto. A PROEX, 

até a metade do segundo semestre de 2016, contou, ainda, com a colaboração de 

uma articuladora cultural da Unesco, Vanéssia Gomes dos Santos e um bolsista de 

Tecnologia da Informação, Erlanio Ferreira Lima. 
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Por intermédio das coordenações que a compõe, as atividades executadas 

por esta Pró-reitoria são direcionadas, também, para construção e consolidação de 

ações que visam fortalecimento da política institucional de Extensão, além de 

buscar a ampliação dos serviços prestados pela Universidade à sociedade. Diante 

disso, o primeiro momento deste instrumento trará uma contextualização breve da 

PROEX. Em seguida, serão relatadas as atividades sob a responsabilidade da 

Coordenação de Extensão e Assuntos Comunitários. Logo após, será dado 

continuidade às atividades gerenciadas pela Coordenação de Arte e Cultura. Por 

fim, tem-se as metas estabelecidas pela Proex para o ano de 2017, bem como as 

de médio a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, 
ARTE E CULTURA 

 

  A Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura – PROEX, criada em novembro 

de 2012, mediante ato normativo da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, traz como missão: promover a extensão 

universitária da Instituição focada na realidade local, nacional e internacional, por 

meio do diálogo, visando à troca de saberes e a produção de conhecimentos junto 

à comunidade interna e externa à universidade. É fundamental salientar que no 

momento de sua implementação, a PROEX contava com um histórico de ações 

extensionistas que já aconteciam anteriormente, alocadas na Coordenação de 

Extensão - dentro da antiga Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

(PROPPGE) - regulamentada pela Resolução Nº 27/2011, de 12 de dezembro de 

2011. 

Segundo a referida Resolução, as ações de extensão devem buscar 

promover o diálogo e a interação com a comunidade, de forma que o ensino, a 

extensão e a pesquisa sejam fundamentados e integrados à realidade social, dentro 

de uma perspectiva intercultural, interdisciplinar e crítica, contribuindo para 

capacidade de desenvolver tecnologias e informações, além de fomentar ações 

indutoras de mudança e/ou transformações sociais. E dessa forma a Proex, 

juntamente com as demais Pró-Reitorias, se empenha para ser reconhecida pela 

sociedade e na UNILAB pelo trabalho realizado junto com os diversos segmentos 

em torno do social, seja em nível local, nacional e internacional em especial com 

os países parceiros. 

 Para a Proex, a participação nos Fóruns de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Ensino Superior/FORPROEX, Nacional e Regional, tem 

sido fundamental para acompanhar, e também contribuir com a Política Nacional 

de Extensão, de forma que a Unilab permaneça em sintonia com as deliberações 

regionais e nacionais. Para isso, tem-se priorizado, também, a participação da 

equipe nos fóruns. 

 No ano de 2016, a Pró-Reitora participou das reuniões de Reitorado e do 

CONSUNI tomando parte das discussões e decisões institucionais. Também houve 
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a participação da Proex nas reuniões extraordinárias do CONSUNI acerca do 

Estatuto da Unilab (cerca de 12 reuniões), bem como do Regimento Interno da 

Universidade (8 convocações de reuniões, com 5 reuniões realizadas), nos quais 

ambos, inclusive, abordaram-se aspectos relevantes para o funcionamento e 

organização da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura. Entre os quais destaca-

se a criação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão 

técnico de supervisão e deliberação em matéria de ensino, pesquisa e extensão da 

universidade, assim como a criação das Câmaras Acadêmicas, órgãos do 

CONSEPE que terão competência deliberativa em matérias de sua área especifica. 

Ressalta-se, ainda, intenso relacionamento com as demais pró-reitorias, em 

especial as acadêmicas, discutindo resoluções ou buscando uma aproximação 

dialógica que possam marcar o trabalho conjunto.  

 Dentro de um cotidiano bastante dinâmico, desde o final de 2013, a Proex 

está envolvida em um exercício interno de elaboração e execução de um 

planejamento estratégico e, nesse processo, foram engendrados os objetivos a 

seguir, que têm sido balizadores para a Extensão na UNILAB:  

a) desenvolver ações de extensão, arte e cultura envolvendo discentes, 

docentes, servidores e técnicos da UNILAB, bem como a comunidade 

externa em consonância com a missão da UNILAB sob a forma de 

programas, projetos, eventos, cursos, prestação de serviços e publicações; 

b) planejar e organizar atividades de extensão, arte e cultura visando 

contribuir com o desenvolvimento local; 

c) elaborar, divulgar, acompanhar editais internos de ações de extensão; 

d) pesquisar e divulgar editais externos especificamente voltados às ações 

de extensão, arte e cultura; 

e) promover e valorizar as singularidades histórica, política, artística, cultural 

e educacional dos Brasil e países parceiros; 

f) articular e integrar ações que possam contribuir com o fortalecimento da 

cooperação Sul-Sul. 
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2.1 Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão, Arte e Cultura – 

CAPEAC 

A Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão, Arte e Cultura 

(CAPEAC), instituída nos termos da Portaria GR N° 515/2013, é um colegiado 

multidisciplinar vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX), de 

caráter consultivo, normativo e deliberativo, criado para administrar o Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura (PIBEAC), os programas de 

bolsas de extensão, arte e cultura externos à Universidade e assessorar sobre 

outros assuntos relacionados à extensão, arte e cultura, tais como editais 

recentemente incorporados: Fluxo Contínuo, Programa de Bolsas de Extensão 

Temático e Programa de Bolsas de Extensão de Línguas Estrangeiras e Inglesas 

(PIBELPE). 

Em 2016, após análise desta Pró-reitoria, atentou-se para a necessidade de 

alterações na composição dos membros da CAPEAC. Após encaminhamento ao 

CONSUNI, ficando aprovada por este e passa a valer a Portaria nº 967, de 16 de 

setembro de 2016 com a atualização da composição dos membros da CAPEAC, 

estando elencados nas primeiras páginas desse relatório. 

Desta forma, a CAPEAC fica sendo constituída por três representantes da 

PROEX, sendo eles: o Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários como 

presidente da comissão, o Coordenador de Arte e Cultura e um técnico-

administrativo. Além destes, a comissão é formada, também, por um representante 

docente de cada Instituto com o seu respectivo suplente, com exceção do campus 

dos Malês que possui apenas um representante. 
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3. COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
 

Das ações sob a responsabilidade desta coordenação destacam-se: 

 

3.1  Gestão de Editais de Fomento para ações de Extensão: 

3.1.1 Edital PROEXT/MEC/SESu - 2016: Execução 

O Programa de Extensão Universitária – PROEXT – tem o objetivo de apoiar 

as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou 

projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas. 

O PROEXT é o maior edital nacional dedicado à extensão universitária. Ele 

acontece anualmente, com a seleção das propostas no começo do ano e a 

execução dos projetos/programas a partir do ano seguinte.  

No ano de 2015, a Proex obteve, no final da seleção, a aprovação e o 

financiamento de 1 programa, cujo título é “PROMOÇÃO DA SAÚDE EM DST/AIDS 

NO CICLO VITAL”. A realização deste se iniciou no ano de 2016 estando, 

atualmente, em fase de execução. Abaixo segue dados do Programa vinculado ao 

Edital PROEXT/2016: 

Título do Programa Ações de 

Extensão 

Quantidade de 

bolsas 

Voluntários 

PROMOÇÃO DA SAÚDE EM 

DST/AIDS NO CICLO VITAL 

5 projetos 24 boslisitas -  

 

3.1.2 Edital de Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultuta – 

PIBEAC  

O Programa de Bolsa de Extensão, Arte e Cultura (PIBEAC) da Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), promovido pela 

Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, tem como objetivo geral o apoio às ações 

e trabalhos extensionistas que envolvam atividades de caráter educativo, científico, 

tecnológico, cultural, esportivo e artístico, desenvolvidos pela UNILAB em prol e em 

parceria com a comunidade. Desta forma, busca promover o diálogo e a interação 

da comunidade acadêmica com seu entorno, de forma que ensino e pesquisa sejam 

fundamentados e integrados à realidade social segundo uma perspectiva 
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intercultural, interdisciplinar e crítica, contribuindo para o desenvolvimento da 

tecnologia e da inovação, além de fomentar ações indutoras de intercâmbio de 

conhecimentos entre os atores envolvidos. 

 O lançamento do edital PIBEAC, até 2016, ocorria no final do primeiro 

semestre, com duração de 12 meses. Atualmente, o edital vigente teve um aditivo 

acrescentando mais 6 meses de duração aos projetos. O próximo edital tem previsão 

de lançamento no segundo semestre do ano de 2017, com início das atividades para 

janeiro de 2018. 

Ao final do processo seletivo, foram aprovados 60 projetos, sendo 

contemplados, em seu conjunto, com um total de 60 bolsas de extensão. Em anexo 

a este relatório, encontram-se as planilhas com os projetos aprovados. (ANEXO 1) 

 

3.1.3 Edital de Programa de Bolsas de Extensão de Línguas 

Estrangeiras e Portuguesa – PIBELPE 

 Em 2016, a PROEX publicou o edital para submissão de projetos no âmbito 

do Programa de Bolsas de Extensão de Línguas Estrangeiras e Portuguesas da 

Unilab, conhecido como PIBELPE. Este edital viabiliza projetos de extensão que 

desenvolvam ações voltadas para o aprendizado de línguas estrangeiras e 

portuguesas em parceria com a comunidade. Especificamente, o programa propõe 

apoiar propostas de cursos de línguas para comunidade, estudantes, professores 

e servidores técnico-administrativos.  

Foram ofertadas um total de 10 (dez) bolsas de extensão válidas para 2017 

(ANEXO 2), além de vagas para voluntários. Após submissão, as propostas foram 

analisadas por avaliadores externos, com o acompanhamento e respaldo da 

Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão, Arte e Cultura (CAPEAC), com 

aprovação de 6 projetos, conforme tabela abaixo, com vigência até dezembro de 

2017: 

Título do Projeto PIBELPE  Quantidade de 

bolsas 

Voluntários 

Laboratório de Pronuncia de Língua 

Inglesa 

1 -  

Curso de Línguas e Culturas Crioulas 2 - 
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Beta-ENGLISH STUDY SPACE 

(ESS) 

2 - 

Unilab sem Fronteiras: Inglês para a 

Mobilidade Internacional 

2 - 

Enghish Club: Inglês para todos na 

Unilab 

1 - 

Francophonie à L´UNILAB 2 1 

3.1.4 Edital de Fluxo Contínuo - Cadastramento de Projeto de Extensão, 

Arte e Cultura:  

A PROEX divulga anualmente o edital intitulado Fluxo Contínuo com o intuito 

de deixar permanente a oportunidade para professores e técnicos administrativos 

cadastrarem suas ações de extensão, mesmo sem a oferta, naquele momento, de 

bolsas remuneradas para alunos e sem nenhum tipo de financiamento. Os 

interessados podem realizar o cadastramento das ações desde a divulgação edital 

até o final do mês de dezembro. No entanto, os projetos cadastrados têm duração 

de 12 meses a partir da data de inscrição. Já o programa tem duração de 24 meses. 

Vale salientar que um Programa de Extensão consiste no conjunto articulado de 

projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços)  

Em 2016, houve o seguinte registro de ações de extensão vinculados ao 

Edital 01/2016 – Fluxo contínuo: 37 ações aprovadas, distribuídas entre programa, 

projetos, cursos e eventos, conforme ANEXO 3. 

3.1.5 Edital Temático: Programa de Bolsas de Extensão temático voltado 

à prevenção e combate ao mosquito (Aedes). 

A Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, considerando que o Brasil e o 

mundo estão diante do desafio do enfrentamento ao Aedes e a necessidade de 

envolvimento da comunidade acadêmica brasileira no combate do mosquito vetor 

da Dengue, vírus Zika, Chikungunya e outros, publicou, no ano de 2016, o Edital 

nº. 06/2016 do Programa de Bolsas de Extensão Temático voltado à prevenção e 

combate ao mosquito (Aedes).  

As inscrições aconteceram de 23 de fevereiro a 09 de março de 2016 e 

puderam participar da seleção docentes e técnicos administrativo em Educação, 

interessados a submeterem projetos, preferencialmente de caráter interdisciplinar. 
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Foram ofertadas 05 (cinco) bolsas de extensão remuneradas, além de vagas para 

voluntários, onde foram aprovados 4 projetos, cada um com uma bolsista, conforme 

ANEXO 4.  

O lançamento do edital foi mais uma oportunidade de envolvimento da 

comunidade acadêmica brasileira no combate ao mosquito que gera as doenças 

Dengue, Zika, Chikungunya, entre outras, considerando que o Brasil e o mundo 

estão diante de um desafio do enfrentamento ao Aedes Aegypti.  

A seguir, é apresentado um quadro síntese com as atividades de extensão 

registradas nas ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos e 

prestação de serviços) cadastradas e ativas no ano de 2016 (Tabela 1): 

Tabela 1. Síntese das atividades de extensão vinculadas às ações cadastradas na Proex 

ano de 2016. 

Ações de 

Extensão Edital 
Propostas com 

registro da 

Ação 

Número de 

Ações 

Programadas 
Média 

[Mínimo-

Máximo] 

CURSOS 

Pibeac 2015/2016 19 33 1,74 [00 – 08] 

Pibeac 2016/2017 37 229 6,19 [01 – 60] 

Pibelpe 

2015/2016 
06 11 1,83 [01 – 03] 

Temático 

2016/2017 
03 04 1,33 [01 – 02] 

Fluxo Contínuo 

2016 
38 31 0,81 [00 – 06] 

      

EVENTOS 

Pibeac 2015/2016 22 117 5,32 [01 – 09] 

Pibeac 2016/2017 45 528 11,73 [01 – 09] 

Pibelpe 

2015/2016 
01 02 2,00 [02 – 02] 

Temático 

2016/2017 
04 08 2,00 [01 – 04] 

Fluxo Contínuo 

2016 
37 95 2,57 [00 – 08] 

      

PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 

Pibeac 2015/2016 16 88 5,50 [01 – 07] 

Pibeac 2016/2017 13 219 16,85 [01 – 09] 

Pibelpe 

2015/2016 
01 01 1,00 [01 – 01] 

Temático 

2016/2017 
01 01 1,00 [01 – 01] 
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3.2  Ações Institucionalizadas de Extensão 

 

3.2.1 “Pacto da Educação Brasileira contra o Zika” - campanha de 

Combate ao Mosquito Aedes Aegypti 

A convite do Ministério da Educação (MEC), a pró-reitora de Extensão, Arte 

e Cultura, Rafaella Pessoa, representando a Unilab, esteve em Brasília para 

participar da cerimônia de abertura do “Pacto da Educação Brasileira contra o Zika”, 

no auditório do ministério. Com o objetivo de unir forças para combater o Aedes 

aegypti, o encontro mobilizou os atores da educação brasileira, representantes do 

Governo Federal e de 110 municípios, 22 estados, além de instituições e 

organizações públicas.  

No encontro, o ministro da Educação do período, Aloizio Mercadante, 

voltou a destacar a importância da mobilização e da informação para o 

enfrentamento do mosquito, que além do vírus Zika também pode transmitir dengue 

e febre chikungunya. Com o pacto, o Ministério da Educação objetivou usar o 

alcance das redes federal, distrital, estaduais e municipais de educação, em todos 

os níveis, da pré-escola à pós-graduação, para levar informações sobre as formas 

de extermínio do mosquito e identificação da doença. 

Diversas ações foram realizadas pela Proex, em parceria com outros 

setores da universidade, a fim de combater a proliferação do mosquito. Essas 

ações podem ser encontradas no RELATÓRIO DE AÇÕES DE COMBATE AO 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI, anexado neste relatório. (ANEXO 5) 

3.2.2 IV Encontro De Extensão, Arte e Cultura – III Semana 

Universitária 

 Realizou-se no período de 19 a 22 de outubro de 2016, a III Semana 

Universitária, na Unilab. As atividades foram realizadas no Campus da Liberdade, 

em Redenção/CE, na Unidade Acadêmica dos Palmares, em Acarape/CE e no 

Campus dos Malês, em São Francisco do Conde/BA. O evento foi promovido pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Proppg); Pró-Reitoria de Graduação 

(Prograd); Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex); e pela Diretoria de 
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Educação Aberta e a Distância (Deaad).  

 Nesta edição da Semana Universitária, abordou-se a temática “Ética na 

Formação Acadêmica”. Dentro da programação, aconteceram seis encontros, dos 

quais destaca-se aqui o IV Encontro de Extensão, Arte e Cultura. 

 Durante os quatro dias, contou-se com a participação de 2.520 estudantes 

inscritos, o que representa grande parte da totalidade dos discentes da Unilab. 

Outro dado importante foi a realização de 54 ações entre mesas redondas, 

palestras, minicursos e oficinas. Ressalta-se, ainda, a quantidade de trabalhos 

aprovados. Entre resumos expandidos – trabalhos dos programas de bolsas da 

universidade que apresentavam resultados finais – e resumos simples – trabalhos 

que apresentam resultados parciais de projetos em andamento – foram aprovados 

759 trabalhos acadêmicos, divididos e apresentados entre os seis encontros.  

No IV Encontro de Extensão, Arte e Cultura houve o total de 147 trabalhos (85 

pôsteres e 62 orais) dos quais 8 receberam menção honrosa do comitê de 

Avaliação, sendo 4 pôsteres e 4 apresentações orais. Concomitante a esta 

imersão ao mundo do conhecimento científico produzido, aconteceu também 

uma diversificada programação cultural, com o intuito de estimular a integração 

e a reflexão por meio da arte, organizada pela Proex, por meio da Coordenação 

de Arte e Cultura. Entre a programação, a cerimônia de encerramento contou 

com a apresentação artística do músico Calé Alencar, comemorando 20 anos de 

carnaval com o projeto “SambaZilOas”. 

3.3 Curricularização da Extensão 

A creditação e curricularização da Extensão nas universidades tem sido 

dialogada como um passo fundamental para a estruturação da extensão 

universitária e, também, para atender as exigências do Plano Nacional de 

Educação 2014-2020, que visa o percentual de 10% da carga horária dos cursos 

de graduação para as atividades de extensão. 

Na Unilab, a discussão acerca do assunto já foi iniciada no ano de 2015, 

tendo continuidade no ano 2016. Neste ano, houve diversos momentos de 

conversas entre a PROEX e os diretores de institutos e coordenadores de cursos 
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da universidade a fim de propiciar as discussões sobre o tema e estabelecer 

fundamentos necessários para a concretização da curricularização da extensão 

universitária na Unilab.  

A PROEX está trabalhando para a promoção de outros momentos, os quais 

serão necessários, para se efetivar a curricularização da extensão na Unilab, com 

novas reuniões e conversas com os demais setores envolvidos 

3.4 Implantação do Módulo de Extensão do SIGAA 

Em 2016, a PROEX e Diretoria de Tecnologia de Informação - DTI da Unilab 

realizaram diversas reuniões visando o funcionamento do módulo de Extensão no 

sistema da Universidade, atualmente o SIGAA, para os registros das ações de 

extensão, bem como visando a integralização das informações. Estas reuniões 

aconteceram entre os setores envolvidos, a fim de se reconhecer procedimentos, 

estabelecer prioridades e de se identificar as alterações necessárias à realidade da 

PROEX.  

Alguns contratempos influenciaram desfavoravelmente o cronograma de 

execução de implantação do sistema, entre eles, o estabelecimento pela 

universidade de prioridades de outros setores para o uso dos módulos do sistema, 

o que fez com que somente em 2016 as conversas sobre o Módulos de Extensão 

tivessem os encaminhamentos iniciais. A greve de servidores (técnicos 

administrativos e docentes), bem como as mobilizações de ocupação da 

Universidade pelos discentes influenciaram também no calendário de atividades. 

No entanto, com o retorno das atividades e das reuniões acredita-se que, 

brevemente, o módulo esteja com as devidas adaptações para que se possa ter o 

treinamento do módulo e este ser utilizado por esta Pró-reitoria. 

3.5 Divulgação e Acompanhamento das Ações de Extensão, Arte e 

Cultura 

3.5.1 Boletim Informativo 

A PROEX criou o “Boletim Informativo Extensão, Arte e Cultura”, mais um 

canal de informação para a comunidade acadêmica, cuja proposta é acompanhar 
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e divulgar as ações dos projetos e programas de extensão desenvolvidos pela 

Unilab, em sua relação com a comunidade interna e externa, tornando visível os 

principais acontecimentos das ações de extensão desta Pró-reitoria. A primeira 

edição foi lançada no mês de dezembro de 2015, com publicações bimestrais no 

ano de 2016 (ANEXO 6). 

3.5.2 A PROEX e as Redes Sociais 

Destaca-se, também, a presença digital da PROEX nas redes sociais, 

através da criação, gestão e curadoria de perfis nas principais redes, como 

Facebook e Twitter. O objetivo é facilitar o acesso à informação, divulgar as 

principais ações de extensão, arte e cultura, assim como a aproximação e a 

socialização junto à comunidade interna e externa à universidade. Esta ação está 

vinculada, também, na adoção dos protocolos do SIC (Sistema de Informação ao 

Cidadão) no sentido de prestar informações claras, objetivas corretas a todo 

cidadão que as requerer, seja presencialmente ou através de contato via 

email/redes sociais. 

3.6 Infraestrutura - Sala de Projetos de Extensão 

No ano de 2016, a PROEX ampliou seu espaço físico para apoio aos 

coordenadores e equipe de projetos de Extensão. A Sala de Projetos da PROEX 

foi inaugurada no dia 08 (oito) de agosto de 2016 e está localizada no Campus das 

Auroras, no Bloco C, sala 302. O espaço é composto por mesas de trabalho e 

reunião, com seis computadores e acesso à internet, sendo disponibilizada aos 

coordenadores, bolsistas e voluntários dos projetos cadastrados nos editais da 

Proex para facilitar o desempenho das atividades ligadas aos projetos de extensão, 

arte e cultura. 

3.7 Encontros Nacionais e Regionais do FORPROEX 

 O FORPROEX é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 

Públicas de Educação Superior Brasileiras que acontece semestralmente em 

âmbito Nacional e Regional, que representam oportunidades de discussões em 

torno de temas emergentes e necessários para a Extensão Pública Brasileira.  
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 Neste ano de 2016, aconteceram dois FORPROEX Nacionais e dois 

Regionais, conforme apresentado a seguir: 

 46º Encontro Regional do FORPROEX-NE, no período de 18 a 20 de abril, 

na cidade de Mossoró-RN, abordou-se questões de interesse imediato, 

voltadas para as exigências da política nacional de educação ou atentas às 

estratégias de consolidação e expansão da Política de Extensão, estarão 

enfeixadas no tema geral do fórum: Política de Extensão: o que a sociedade 

espera das instituições de ensino superior. 

 39º Encontro Nacional do FORPROEX, no período de 11 a 14 de maio, na 

cidade de São Bernado do Campo-SP, onde se discutiu os temas de 

“Políticas Públicas para a Extensão Universitária no Contexto da 

Diversidade”, “Extensão e Desenvolvimento Territorial” e “Proposta de uma 

Política Cultural para as Universidades Brasileiras”. 

 47º Encontro Regional do FORPROEX-NE, ocorrida na cidade de Barreiras 

(BA), em uma ação conjunta de organização que envolvendo a anfitriã, a 

UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia), todas as instituições 

federais e estaduais de Ensino Superior que atuam na Bahia. O evento 

aconteceu entre 17 a 18 de agosto, à reflexão do papel (a ser) exercido pela 

Extensão frente à conjuntura nacional vigente, enfatizando a questão 

territorial como elemento central para o alcance do desenvolvimento. Além 

disso, serão debatidos temas como Cultura e Diversidade e as experiências 

de curricularização da Extensão em IES baianas. 

 40º Encontro Nacional FORPROEX, no período de 4 a 6 de setembro, na 

cidade de Ouro Preto-MG, abordando temas, como: Função social da 

extensão, Extensão e políticas públicas, Avaliação e indicadores da 

extensão na conjuntura atual, Extensão na Arte e cultura e a realização do 

CBEU - 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, no dia 07. 

 A Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Unilab participou dos Encontros 

do FORPROEX no ano de 2016 buscando debater sobre as temáticas, bem como 

agregando conhecimentos e trocando experiências de extensão com as demais 

instituições participantes do fórum. Além da pró-reitora, houve a participação de 
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outros membros da equipe da PROEX, a fim de promover ambientação e formação 

acerca da extensão universitária. 

3.8 Relações Externas: Diálogos e Apoio da Proex 

3.8.1 Apoio ao Projeto CEU’s 

Em 2016, a Unilab tomou ciência da proposta do projeto CEU’s – Centros de 

Arte e Esportes Unificados, que objetiva a construção de espaços integrados para 

a promoção da cultura, do lazer, do esporte, da qualificação profissional e da 

cidadania, desenvolvido pela União através de parceria entre Ministério da Cultura 

e municípios. O Programa prevê a instalação de equipamentos sociais de saúde, 

educação, cultura e segurança pública em todos os estados. 

Diante disso, a Unilab, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e 

Cultura, manifestou interesse em apoiar essa iniciativa, uma vez que os CEU’s 

instalados nas cidades sede do campus da universidade - Redenção-CE e São 

Francisco do Conde-BA -  poderá proporcionar oportunidade para realização de 

atividades de extensão, cultura e esporte pelos docentes e técnicos administrativos 

em conjunto com os discentes. Também será oportuna as parcerias com as 

prefeituras para o desenvolvimento de atividades com a comunidade de forma 

geral. 

Tendo em vista os objetivos comuns da Unilab e comunidade interna e 

externa, pretende-se, também, implantar uma Biblioteca Comunitária que 

disponibilize a comunidade acesso à leitura e informação, assim como um veículo 

de disseminação do conhecimento e de atividades culturais, no intuito de ampliar o 

relacionamento com a comunidade através da atividade extensionistas. 

Ressalta-se, ainda, que a gestão dos CEUs é compartilhada entre as 

prefeituras e a comunidade, com a formação de um Grupo Gestor, que fica 

encarregado de criar um Plano de Gestão, e também conceber o uso e 

programação dos equipamentos. 
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4. COORDENAÇÃO DE ARTE E CULTURA 

A Coordenação Arte e Cultura tem como princípio fundante a promoção de 

atividades artístico-culturais na Universidade e nas cidades que a abrigam, em um 

movimento contínuo de valorização das linguagens artísticas e das expressões 

culturais. A ênfase da Arte e Cultura na PROEX é o tratamento de ações culturais 

que representem os sete países que compõe a UNILAB. Por meio desta ênfase 

busca-se difundir a integração e a celebração da diversidade. 

Os papéis contínuos do setor são organizar, planejar e executar ações 

institucionais de Arte e Cultura dentro de um Calendário Cultural e em parceria com 

as comunidades universitária e local e apoiar ações desta natureza, articulando 

demandas e integrando projetos e eventos da UNILAB que contemplem estas 

diretrizes. 

Os temas centrais e transversais que movimentam a Arte e Cultura 

institucional da UNILAB são: África e diversidades africanas; Nordeste Brasileiro; 

Integração. Aliados a estes temas o setor de Arte e Cultura apoia a criatividade e o 

pluralismo das abordagens e expressões culturais produzidas na UNIlLAB e nas 

Comunidades que a abraçam. 

Em 2016, com o intuito de ampliar as ações de extensão de arte e cultura e 

dentro do quadro do planejamento geral da PROEX, foram apresentados e 

discutidos os primeiros desenhos do Plano institucional de Arte e Cultura 2016/2017 

para esta Coordenação. O mesmo insere-se como parte de uma política de fomento 

a ações culturais, de caráter institucional e apoio geral a iniciativas artístico culturais 

da comunidade acadêmica. Neste campo, também foram apresentados e 

discutidos a divisão de Setores e Comissões ligados à Coordenação de Arte e 

Cultura, divididos segundo atribuições específicas no quadro geral das demandas 

do setor (ANEXO 7). Foram criados o Setor Institucional de Arte e Cultura (SIAC) e 

a Comissão de Cultura e Integração (CCI). 

Durante o ano de 2016, a PROEX, como parte de sua política de arte e 

cultura, coordenou e executou ações institucionais diversas, atingindo público 

interno e externo no que toca a promoção da arte como parte do papel da 

Universidade e do propósito da Extensão. Quatro projetos centrais compõem esta 
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estrutura: as Quartas Culturais, a celebração das Independências, o Movimenta e 

o Festival das Culturas. 

 

4.1 Ação Movimenta  

 Uma das atividades da PROEX, realizada pela coordenação de Arte e 

Cultura, é o Movimenta. A ação é um conjunto de atividades que ao longo do ano, 

em diálogo com outros eventos, pretende revelar e fomentar a arte e a cultura em 

meio a diversas linguagens artísticas, dentro e fora da universidade. O objetivo é 

proporcionar aos estudantes a descoberta de seus potenciais na arte e na cultura, 

assim como integrar os alunos dos diversos países nessas áreas. Além disso, a 

Movimenta cria espaços de fortalecimento das variadas culturas que existem na 

Unilab e possibilita outros canais de comunicação entre a universidade e 

comunidade do Maciço de Baturité.  

 No ano de 2016, a Ação Movimenta teve suas 6ª e 7ª edições. Na 6ª edição,, 

intitulada MOVIMENTA COM O CORPO, abordou-se a promoção de diversas 

oficinas, diálogos e compartilhamentos que tratassem sobre as possibilidades das 

artes que atravessassem nossos corpos. Dança, performance, teatro, poesia, 

música, dentre tantas outras expressões corporais. Movimenta é um conjunto de 

ações de arte e cultura que congrega estudantes, professores, técnicos e a 

comunidade externa da universidade. Tem o intuito de disparar trocas artísticas, 

formações em arte e cultura, espaços de apreciação à arte e ainda o 

compartilhamento de experiências sensíveis nas mais diversas linguagens 

artísticas.  

Foram realizadas atividades no Ceará e na Bahia em todo os campi da 

Unilab. Um destaque nesta edição para a área de formação. Foram 15 oficinas 

realizadas com a participação de 903 estudantes. Dentre as atividades que 

agregaram a comunidade externa foi realizada apresentação do Reisado da 

Liberdade, manifestação do reisado de caretas da Região do Maciço de Baturité; 

promovida uma atividade direcionada especialmente para as crianças, o bailinho 

do Tererê, que teve como objetivo reforçar as expressões populares do ciclo 

carnavalesco, ambas atividades no Campus da Liberdade (CE); e no Campus dos 

Malês (BA) a grande participação dos estudantes enquanto monitores e 
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ministrantes de oficinas, e também da comunidade de São Francisco do Conde 

participando da programação de arte e cultura.  

Nesta edição tivemos como atividade de finalização a MOSTRA DE 

DANÇAS DA CPLP - UNILAB. O evento congregou estudantes das nacionalidades 

de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe 

e Timor Leste. Diversas apresentações aconteceram no Cineteatro São Luís. 

Presentes para apreciar a programação estudantes da Unilab e professores, 

público de Fortaleza, além da marcante presença do magnífico reitor Tomaz Mota 

Dantas, tivemos também os pró-reitores Rafaella Pessoa (Proex), Albanise Marinho 

(Proppg) e Alexandre Cunha (Propae). O início de 2016 adveio com a realização 

do Movimenta  

Ainda em 2016, aconteceu no período de 17 a 31 de agosto a 7ª edição do 

Movimenta, com a temática “Direitos Humanos e Arte”. O Movimenta apresentou, 

dentre outras ações, mostras de cinema, oficinas e de danças africanas e 

brasileiras. A proposta da Pró- Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex) foi que 

a ação de extensão universitária fosse direcionada à troca e construção de saberes, 

por meio de apresentações que contemplasse várias linguagens artísticas. A 

programação contou com a peça “O Homem Banda”, da companhia de teatro “Cia 

Um Pé de Dois”, do Rio Grande do Sul; e com a apresentação do Grupo de dança 

“Parafolclórico 1º de Janeiro”, formado por jovens redencionistas, entre as 

interpretações rítmicas nordestinas, o grupo apresentou as danças do Coco e 

Baião. 

 

4.2 I Festival das Culturas da Unilab 

 A Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cutura realizou o primeiro FESTIVAL DAS 

CULTURAS de 19 a 22 de julho de 2016, com o tema Vozes de África, vozes do 

Brasil. Uma ação que integrou estudantes, servidores e comunidade externa da 

Unilab com atividades realizadas em seus campi do Ceará e na Bahia.  

O Festival teve como eixo norteador a articulação de diversas expressões 

de arte e cultura da CPLP (Comunidade dos Países da Língua Portuguesa) através 

de oficinas, mini-curso, rodas de conversa, encontros, lançamentos de livros e 
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apresentações artísticas. A curadoria das atividades teve como orientação criar um 

diálogo entre as diversas possibilidades de expressão das artes do corpo, da 

palavra e do olhar. Um encontro entre fazedores e apreciadores de diferentes artes.  

O Festival das Culturas movimentou um público de cerca de 5.000 pessoas 

nos dois estados - no Campus da Liberdade, no Ceará e no Campus dos Malês, na 

Bahia -, integrando as regiões-chave da Universidade e movimentando o contato 

com expressões internacionais do fazer artístico. 

O 1º Festival das Culturas da Unilab articulou música, poesia, artes cênicas, 

fotografia, literatura e as inúmeras expressões da imagem para trabalhar a 

pluralidade, tendo como tema Vozes de África, Vozes do Brasil. Idealizado como 

um espaço de integração para a arte e o universo de expressões culturais que 

envolvem os sete países de língua portuguesa da UNILAB, o festival teve como 

marca a conexão entre o regional e o internacional e as várias formas de diálogo e 

inspiração nascidas nesse contato, buscando apresentar a UNILAB como um eixo 

integrador de experiências artísticas. O Festival das Culturas é fruto de uma intensa 

e proveitosa convivência entre diferentes realidades sociais abrigadas na UNILAB.  

Durante os quatro dias, as cidades de Redenção, Acarape e São Francisco 

do Conde experimentaram, com vivacidade, os conteúdos culturais de cinco países 

africanos e um país asiático em suas trocas com o Brasil e o Nordeste, com 

atrações internacionais e locais, intercalando artistas de diferentes nacionalidades, 

além de debates sobre arte, cultura, etnicidade e memória. Entre os parceiros do 

evento, temos a Universidade Politécnica (UP) de Moçambique que trará, no campo 

do teatro, o grupo Whaluthy, composto por estudantes da instituição e, também, a 

Banda CV, que combina os ritmos nacionais moçambicanos - como a marrabenta 

e o pandza - com os ritmos antilhanos, nomeadamente o Zouk. Em 2014, a Banda 

CV venceu o concurso musical Elite Voice, que é um concurso para grupos 

emergentes. Nesse espírito, a UP brindará o evento com sua Tuna Acadêmica 

Julho/2016  

O Festival das Culturas teve o prazer de apresentar, também, o grupo Oré 

Anacã, da Universidade Federal do Ceará. O grupo de dança, especialmente 

voltado para arte e culturas populares, é coordenado pelo professor Marcos 
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Campos e estará presente na abertura dos shows, no dia 19 de julho de 2016. Outro 

convidado internacional é o premiado escritor Ondjaki, de Angola. Autor de obras 

como “Uma escuridão bonita” (2014, prêmio da Fundação do Livro Infantil e Juvenil) 

e Os transparentes (2013, prêmio José Saramago). Em outubro de 2010 ganhou, 

no Brasil, o Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria Juvenil, com o romance 

AvóDezanove e o Segredo do Soviético. Ondjaki discutirá, no Festival das Culturas, 

suas experiências de trabalho e criação e ministrará também um curso de Escrita 

Criativa (dias 20 e 21 de julho de 2016). Somadas a estas ações, foraam realizadas, 

ainda, 20 diferentes oficinas, ministradas por professores e artistas de dentro e fora 

da Unilab, com vagas para o público. A programação completa do Festival das 

Culturas foi disponibilizada site da Unilab e nas redes sociais da Proex, 

organizadora do evento. 

Quadro 1. Síntese das Ações Institucionais de Extensão realizadas no Festival 

das Culturas da Unilab, 2016. 

Ações Institucionais de Extensão Quantidade 

Seminários  07 

Rodas de Conversa 04 

Encontros 02 

Oficinas 20 

Mostra de Cinema 01 

Mostra de Teatro 01 

Apresentações (musicais e de dança) 44 

Exposições visuais 02 

Total 81 

 

4.3 Quarta Cultural Maciço da Arte 

Iniciado em 2012 como Projeto de Extensão Quarta Cultural Maciço de Arte, 

a ação consiste em promover ações de arte e cultura na UNILAB e na Região do 

Maciço de Baturité congregando artistas e suas apresentações às quartas-feiras, 

dentro de linguagens como teatro, dança e música, representam atuação 

permanente de divulgação artística e formação cultural. Como público-alvo, tem-se 

a comunidade acadêmica (discentes, docentes e servidores), assim como a 

comunidade externa, contando com todos os municípios do Maciço de Baturité. 

Em 2015, o projeto Quarta Cultural Maciço de Arte foi aprovado e passou a 

ser vinculado ao edital do Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura 

(PIBEAC) da PROEX. Já no segundo semestre de 2016, o projeto passou a ser 
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permanente na Proex, tornando-se uma ação institucionalizada da Unilab, através 

desta Pró-reitoria, tendo como princípio norteador criar um espaço de promoção 

para os artistas de Maciço de Baturité presando sempre pela qualidade na 

programação e atendendo a multiplicidade de linguagens artísticas. A ação objetiva 

promover extensão universitária com o propósito de desenvolver atividades de arte 

e cultura na UNILAB e nas cidades do Maciço de Baturité, articulando com os 

artistas da região e de outros estados brasileiros e outros países para realizações 

artísticas e culturais; valorizando as manifestações tradicionais populares e novos 

artistas, além de, possibilitar o acesso a arte e a cultura. 

Em 2016 foram 28 apresentações entre janeiro e dezembro, contemplando 

a região do Maciço do Baturité, no Ceará.  

4.4 Celebrações das Independências 

O Projeto teve início em 2013, diante da demanda dos estudantes da 

UNILAB, cujo objetivo principal é comemorar as independências do Países 

Parceiros da Unilab. Tal comemoração se faz com um resgate do momento 

histórico em que ocorreu a independência política de cada país, com foco nas 

expressões artísticos-culturais como forma de reforçar o senso de pertencimento à 

matriz mais plena de um povo. Além de refletir, ainda, sobre o desenvolvimento das 

nações e de sua verdadeira Independência econômica e cultural, através de ações 

culturais fazendo uma celebração viva do continuo processo de independência dos 

países.  

Em 2016, a ação foi institucionalizada pela Unilab, passando a ser vinculada 

diretamente às ações da Proex. As celebrações das Independências dos países 

contemplados pelo projeto UNILAB – Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, 

Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, por sua vez, envolvem uma 

semana, em média, de espetáculos, seminários e oficinas. As 7 (sete) celebrações 

ocorreram ao longo do ano, nos meses com datas formais de comemoração e foram 

articuladas em parceria com comissões de estudantes, totalizando pelo menos 60 

dias de atividades. As ações incluíram convidados locais e internacionais, voltados 

a divulgação da cultura de cada um dos países em foco e de debates sobre suas 

conjunturas sociais e artísticas.  
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4.2 Ações de Apoio 

As ações de Arte e Cultura ainda envolveram o apoio intenso e a divisão de 

atividades com outros setores e grupos, na realização de ações como a II Semana 

da África (em maio) e o I Novembro Afro-Brasileiro – ConsciênciAção (em 

Novembro). Estas atividades celebravam, respectivamente, o dia da África e o dia 

da Consciência Negra, ampliando a conexão entre a Universidade e os debates 

fundamentais de caráter social sobre ambos os temas.  

Além dos apoios contínuos aos projetos de extensão cadastrados nas 

diferentes modalidades – PIBEAC, PIBELP e Fluxo Contínuo – a PROEX manifesta 

sua missão no planejamento e execução destas ações institucionais, atuando como 

geradora de espaços e tempos de construção artístico-cultural para os públicos que 

atende. O encerramento do ano envolve, assim, planejamentos para a continuidade 

de implementação do Plano Institucional de Arte e Cultura e para a construção da 

segunda edição do Festival das Culturas – partes complementares de um programa 

de ampliação da Extensão na UNILAB.  

Por fim, foi criado, como parte das ações de gestão de 2016, um sistema de 

solicitação de apoios externos de Arte e Cultura, visando aperfeiçoar o atendimento 

à comunidade interna e externa na execução de ações culturais e artísticas. O 

sistema simplificado consiste em formúlário público de solicitação e fluxograma de 

recebimento e organização das demandas de apoio por parte da equipe de Arte e 

Cultura e será implementado em 2017. O segundo semestre de 2016 permitiu, 

desse modo, integrar equipe e demandas externas como parte de um diálogo 

permanente entre a Coodenação e comunidade. 
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5. METAS  

A Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Unilab teve, em 2016, um ano 

produtivo, sendo possível organizar, concretizar e fortalecer suas ações. Para 2017 

e para os próximos anos, a Proex buscará trabalhar para atender os objetivos e as 

metas estabelecidas a seguir, através das suas coordenações: 

5.1  Coordenação de Extensão e Assuntos Comunitários 

Objetivo 1: Planejar e organizar ações de extensão, arte e cultura visando 

contribuir com o desenvolvimento local e regional e dos países parceiros, bem 

como promover a visibilidade da singularidade histórica, política, artística, 

cultural e educacional brasileira e dos países parceiros. 

Metas 1:  

 Criar, a curto prazo, mecanismos de aproximação de comunidades 

socialmente vulneráveis do entorno da Unilab e da região onde atua e, em 

parceria com entidades públicas e privadas, elaborando e desenvolvendo 

projetos de acesso aos bens sociais e culturais, como alfabetização de 

jovens e adultos, de programas de promoção da saúde, programas de 

geração de renda, entre outros. 

 Apoiar cotidianamente a comunidade universitária na elaboração e na 

apresentação de projetos que respondam a demandas de editais, convites 

ou chamadas públicas. 

 Ampliar e consolidar, a médio prazo, os mecanismos de fomento das ações 

de extensão da UNILAB, aumentando o programa de bolsas e criando 

formas de financiamento dos projetos. 

 Atribuir, juntamente com a PROGRAD, PROPPG E PROPAE, caráter de 

formação e desenvolvimento de valores humanos às ações de imersão 

dos/das estudantes na realidade social local e regional. 
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 Incentivar e acompanhar, a curto prazo, o processo de curricularização das 

ações de extensão nos projetos pedagógicos dos cursos da UNILAB a fim 

de atender a estratégia 12.7 da Meta 12 do Plano Nacional de Educação. 

 Atribuir valor acadêmico, mediante atribuição de créditos, a essas ações de 

cunho comunitário para estudantes de todos os cursos que delas 

participarem.  

 Desenvolver, continuamente, com estudantes e comunidade externa, sob 

supervisão de docentes ou/e TAEs, projetos de extensão visando ao 

desenvolvimento de tecnologias sociais (tecnologias apropriadas). 

 Rever, a curto prazo, as normas da UNILAB referentes à extensão 

universitária, propondo ao CONSEPE - órgão que será criado após 

aprovação do Estatuto desta universidade - a atualização da resolução nº 

27/2011. 

 Desenvolver programas de elevação cultural das populações com 

vulnerabilidade social juntamente com as prefeituras locais e regionais e 

organismos estaduais, bem como com instituições da sociedade civil, a curto 

prazo. 

 Planejar, a médio prazo, a oferta de cursos de extensão nas modalidades 

presencial ou a distância, nos níveis de iniciação, aperfeiçoamento e 

especialização, juntamente com a DEAD, instituições universitárias e de 

pesquisa nacionais e internacionais para profissionais das regiões do Maciço 

do Baturité e do Recôncavo da Bahia, bem como de países parceiros. 

 Coordenar, a médio prazo, a oferta de cursos de extensão e prestação de 

serviços pelas Unidades Acadêmicas em parceria com a Fundação de 

Cultura e Pesquisa da UFC (FCPC) e com a Fundação de Desenvolvimento 

da Pesquisa da UFMG (FUNDEP/MG) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e 

à Extensão da UFBA (FAPEX/UFBA), que, além do benefício prestado às 

comunidades externas, será uma fonte de recursos para a Universidade e 

seus programas de extensão. 
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 Criar e implantar, a médio prazo, o Centro de Integração de Línguas e 

Culturas.  

 Organizar seminários, a médio prazo, visando à atualização e discussão de 

temas para a capacitação e aperfeiçoamento profissional no contexto de 

programas de formação continuada visando aos profissionais das regiões e 

dos países parceiros, especialmente nas áreas da saúde, da educação 

básica, do desenvolvimento rural sustentável do ponto de vista 

socioambiental.  

 Elaborar e implantar a Política de Extensão da UNILAB, a longo prazo, tendo 

em vista a institucionalização da extensão universitária, bem como fortalecer 

a integração ensino-pesquisa-extensão. 

 Prestar serviços de consultoria e assessoria a instituições públicas ou 

privadas, a longo prazo. 

 Organizar a Pró-Reitoria e a futura Câmara Acadêmica – após aprovação do 

Estatuto - para execução orçamentária e gestão dos recursos de fomento 

acadêmico, a médio prazo. 

 Do mesmo modo que as demais Pró-Reitorias acadêmicas e Diretoria de 

Educação a Distância, desenvolver programas relacionados aos objetivos 

estabelecidos no Plano Nacional de Educação. 

Objetivo 2: Facilitar a comunicação e o intercâmbio de experiências de ensino e 

pesquisa entre a Universidade, outras instituições de ensino e pesquisa e 

extensão nacionais e internacionais, especialmente as que integram a rede 

RIPES, e a comunidade externa. 

Metas 2: 

 Realizar anualmente eventos acadêmicos extensionistas nos quais sejam 

mostradas as experiências de imersão comunitária e de serviços prestados 

à comunidade externa especialmente por estudantes UNILAB. 

 Organizar, anualmente, eventos destinados a discutir, acompanhar e avaliar 

as ações de extensão universitária da UNILAB. 
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 Aprimorar as metodologias de acompanhamento e de avaliação das ações 

de extensão definindo indicadores de extensão auditáveis, a curto prazo. 

 Garantir o adequado registro das ações de extensão acompanhadas pela 

PROEX implantando o módulo de extensão do Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas – SIGAA, e adaptando-o às necessidades das 

atividades de extensão da UNILAB, a curto prazo. 

 Acentuar a participação da UNILAB na discussão acerca das políticas 

públicas que visam o desenvolvimento econômico, social, cultural e político 

do País, bem como em organismos que tratam dessas temáticas, 

especialmente no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

(FORPROEX). 

 Realizar programas de divulgação regionais do conhecimento nas áreas de 

saúde, tecnologias, cientifica, de arte cultura, através das mídias locais e 

regionais juntamente com as prefeituras locais e regionais, e em parceria 

com a Assessoria de Comunicação da UNILAB. 

 Criar oficinas de produção literária para/com a comunidade, com a 

participação de estudantes, especialmente de letras. Criar e desenvolver 

oficinas de iniciação no conhecimento de outras linguagens tais como 

fotografia, vídeo, música, teatro, dança, etc., com a participação de 

estudantes nacionais e internacionais e com acompanhamento de docentes 

e TAEs especialmente das áreas de literaturas e áreas correlatas. 

 Criar, a longo prazo, a Revista de Extensão com ou sem parceria com outras 

instituições. 

 

5.2 Coordenação de Arte e Cultura 

OBJETIVO 1: Articular o desenvolvimento de ações culturais, eventos, projetos, 

programas e atividades voltadas para temas como igualdade racial, identidades 

culturais, estéticas africanas, timorenses e de culturais dos demais países 

integrantes da CPLP. 
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METAS 1: 

 Fomentar, a curto prazo, grupos artísticos permanentes; 

 Atualizar, a curto prazo, a agenda de contatos de artistas e grupos; 

 Criar, a curto prazo, um modelo de acompanhamento dos projetos de Arte e 

Cultura; 

 Aperfeiçoar, a curto prazo, a comunicação interna e externa das atividades 

programadas; 

 Construir, a curto prazo, indicadores para o setor; 

 Elaborar, a curto prazo, projetos de trocas culturais com as comunidades 

regionais e locais visando a descobrir, registrar e devolver-lhes os saberes 

literários, artísticos – em sentido lato; saberes técnicos, culinários e outros 

fazeres característicos de suas respectivas culturas locais e regionais. 

 Implementar do sistema de solicitação de apoios da arte e cultura como meta 

de curto prazo. 

 Executar o programa Mais Cultura nas universidades do qual a UNILAB é 

signatária, quando liberado orçamento do Ministério da Cultura - MINC. 

OBJETIVO 2: Fortalecer o Calendário Cultural da UNILAB 

META 2: 

 Organizar anualmente o Festival das Culturas. 

 Propiciar, a curto prazo, que estudantes internacionais africanos e 

timorenses participem de experiências do gênero como oportunidade de 

imersão na cultura brasileira e de contribuir com as que são próprias de suas 

respectivas culturas. 

 Planejar e realizar festivais de arte e cultura nas regiões do Maciço do 

Baturité e do Recôncavo, a médio prazo, tendo como temas manifestações 

culturais africanas e brasileiras de origem ou influência africana. 
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6. ANEXOS 


