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Introdução
Este relatório tem por objetivo apresentar, de forma prática, todas as atividades
desenvolvidas pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEX) da
UFT, no ano de 2018, considerando as proposições do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2016-2020, aprovado como Resolução nº 06/2016 por deliberação do
Conselho Universitário (Consuni).
Constam neste relatório os dados concernentes às ações de extensão cadastradas
no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj), informações do Programa
Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) e do Programa de Acesso Democrático à
Universidade e Acompanhamento Pedagógico (PADU), Programas de Esporte e Qualidade
de Vida, Políticas de Ações Afirmativas, bem como, informações acerca dos editais de
apoio financeiro e pedagógico ao desenvolvimento de ações de extensão.
Compõem, ainda, este documento, informações acerca da implementação da
política de extensão na UFT, por meio da criação da resolução de extensão e,
respectivamente, dos Comitês Setoriais de Extensão, além das ações desenvolvidas pelas
diretorias e coordenações que compõem o setor.
Ressalta-se que em 2018 a Proex passou por um processo de redimensionamento,
em que sua estrutura, antes composta por três diretorias: Extensão, Cultura e Assuntos
comunitários, ganhou um novo formato. No organograma atual a Proex é integrada por
duas diretorias: Extensão e Cultura; Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas e suas
respectivas coordenações além da Secretaria Executiva ligada ao gabinete da pró-reitoria.
Portanto, tornar visíveis as ações de extensão requer não apenas a inserção
burocrática nos currículos por meio dos programas, projetos e atividades, mas trazer para o
cotidiano da comunidade universitária a prática extensionista que, pela sua natureza, tem a
capacidade de transformar junto e com a sociedade externa as realidades ora apresentadas.
Por fim, este documento reflete a consolidação das metas da Extensão Universitária
da UFT. Assim, é com grande satisfação que convidamos a comunidade/sociedade para
apreciar o relatório anual da PROEX de 2018.
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I.

CONCEITO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

O Fórum de Pró-reitores de Extensão (FORPROEX) apresenta às universidades
públicas e à sociedade o conceito de Extensão Universitária, qual seja: a extensão, sob o
princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação
transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade.
As diretrizes que orientam a formulação e implementação das ações de Extensão
Universitária, pactuadas no FORPROEX, de forma ampla e aberta (NOGUEIRA, 2000),
são

as

seguintes:

Interação

Dialógica;

Interdisciplinarida

de e Interprofissionalidade; Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão; Impacto na
Formação do Estudante e

Impacto e Transformação Social.

Neste sentido, a pró-reitoria de extensão da UFT compactua também com esse
conceito e diretrizes.

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Proex é integrada por uma Secretaria Executiva, pela Diretoria de Extensão e
Cultura, pela Diretoria de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas, pela Coordenação
de Extensão e Cultura e pela Coordenação de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas
e suas respectivas equipes técnicas.
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1.1

Organograma da Proex
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1.2 Quadro Funcional da Proex
Pró- reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários
Servidor (a)
Cargo
Função
Maria Santana Ferreira dos Santos
Docente
Pró-reitora

Titulação
Doutorado

Josivânia Sousa Costa Ribeiro

Pedagoga

Equipe técnica

Mestrado

Geraldo José Ferreira Junior

Produtor Cultural

Equipe técnica

Mestrado

Servidor (a)
Ana Lúcia Pinto da Silva Lino

Secretaria Executiva
Cargo
Função
Secretária Executiva
Assessoria executiva

Helem Dayane Mendonça de Sousa

Recepcionista

Servidora terceirizada

Graduanda

Vinícius Barreto de Melo

Estagiário

Apoio técnico

Graduando

Servidor (a)
Dimas Magalhães Neto

Titulação
Mestrado

Diretoria e Coordenação de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas
Cargo
Função
Titulação
Administrador
Diretor
Especialista

Solange Aparecida do Nascimento

Docente

Coordenadora

Doutorado

Eliane Aires Oliveira

Produtora Cultural

Equipe técnica

Especialista

Joanes Magalhães Lima

Téc. em Assuntos Educacionais

Equipe técnica

Especialista

Michele Lobo Castilho

Técnico Desportivo

Equipe técnica

Mestranda (licença)

Aline Aquino Alves

Estagiária

Apoio técnico

Graduanda

Servidor (a)
Bruno Barreto Amorim Campos

Diretoria e Coordenação de Extensão e Cultura
Cargo
Função
Téc. de Laboratório
Diretor

Titulação
Mestrado
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Tássia Reury da Piedade Mesquita

Administradora

Coordenadora

Mestrado

Ariadne Feitosa Rodrigues Muniz

Assistente em Administração

Equipe técnica

Especialista

Daniela Luz de Sousa

Pedagoga

Equipe técnica

Especialista

Jozafá Ribeiro Maciel

Engenheiro Agrônomo

Equipe técnica

Mestrado

Leonardo Peris

Assistente em Administração

Equipe técnica

Graduado (cedido Propesq)

Vanessa Teixeira Noleto

Assistente em Administração

Equipe técnica

Especialista

Barbara Moreira Maciel

Estagiária

Apoio técnico

Graduanda

Pedro Victor de Sá Castro

Estagiário

Apoio técnico

Graduando
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1.3

Competência Organizacional
A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e científico que

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora
entre Universidade e Sociedade. Por meio da extensão, a comunidade acadêmica encontra
na sociedade a oportunidade de colocar em prática o conhecimento acadêmico. Além disso,
no retorno à Universidade, docentes e discentes trazem um aprendizado que, submetido à
reflexão teórica, é acrescido àquele conhecimento. Tal fluxo, que estabelece a troca de
saberes sistematizado, acadêmico e popular, produz conhecimento resultante do confronto
com a realidade brasileira e regional, democratiza o conhecimento acadêmico e a
participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade (Forproex, 1987).
Nesse contexto, a Proex tem a responsabilidade de contribuir para democratizar as
relações entre a UFT e a sociedade em busca do desenvolvimento sustentável. Em se
tratando de competências institucionais, cabe à PROEX:


Promover atividades de extensão por meio das unidades acadêmicas;



Integrar as artes e a ciência ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento
social;



Articular, apoiar e gerenciar programas e projetos de extensão, promoção de
ações voltadas à qualidade de vida da comunidade universitária envolvendo
esporte, lazer, arte e cultura.

Quanto a esse ponto, as ações são realizadas de acordo com o planejamento
estratégico da UFT, definido no PDI, mediante:


Parecer, acompanhamento e avaliação das ações cadastradas no edital de
fluxo contínuo no SIGproj;



Editais de bolsas de extensão;



Editais de fomento à extensão e à participação de editais de outros órgãos de
apoio;



Desenvolvimento de atividades de formação continuada, assessoramentos e
consultorias;



Apoio à promoção da integração regional, que envolve universidades e o
setor governamental e não governamental;
10



Exposições com foco na pluralidade de etnias e culturas.

O Plano de Desenvolvimento Institucional é o documento norteador de toda ação
instituída na UFT. Com base nas metas estabelecidas e considerando o orçamento
disponibilizado, construímos o Plano de Anual de Trabalho (PAT) da Proex.
II.

PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT) – PROEX 2018
As ações do PAT 2018 foram estabelecidas a partir da 1ª reunião de planejamento

da Proex para o exercício 2018, realizadas entre os dias 05 e 09 de fevereiro, na Escola
Superior de Magistratura, em Palmas – TO.
2.

MACROATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO DA PROEX
Nesta seção serão relatas as macroatividades desenvolvidas pela Gestão da Proex,

que abrangem:
 A normatização das ações da Extensão Universitária no âmbito da UFT;
 A criação de banco de Avaliadores Ad Hoc;
 A implementação dos Comitês Central e Setorial de Extensão;
 O VII Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão;
 A Extensão da UFT 2018 em números;
 A Política de Ações afirmativas, esporte e lazer;
 A avaliação da extensão.

2.1.

Resolução de Extensão da UFT
O Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade

Federal do Tocantins (UFT), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunido em
sessão ordinária no dia 14 de março de 2018, aprovou a Resolução no 08 de março de 2018
que regulamenta as Ações de Extensão da UFT. Esta resolução estabelece os critérios para
submissão, desenvolvimento e avaliação das ações de Extensão Universitária na UFT.
Também versa sobre a criação e competências do Comitê Central e dos Comitês Setoriais
de Extensão Universitária.
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2.2.

Chamada pública para banco de avaliadores Ad Hoc
A UFT, por meio PROEX, publicou um edital de chamada pública para cadastro

de avaliadores, de todas as áreas da extensão, por um período de 02 (dois) anos. Foram
submetidas 113 propostas, das quais 98 foram aceitas para compor um banco de avaliadores
ad hoc. Os avaliadores ad hoc estão contribuindo na emissão de pareceres das ações de
extensão, submetidos aos editais elaborados pela PROEX.

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 3.1.8.1 - Criar e institucionalizar os procedimentos da
política de extensão da UFT;



Público alvo: Servidores docentes e Técnico-Administrativos da UFT e das demais
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do Brasil;



Forma de publicitação: Site da UFT, redes sociais da Proex, correio eletrônico do
SIGProj e e-mails dos Comitês Setoriais de Extensão da UFT;



Link de acesso aos editais da Proex/UFT 21/2018, 27/2018, 32/2018 e 35/2018,
disponíveis

no

endereço

eletrônico:

http://ww2.uft.edu.br/?option=com_jalfresco&view=jalfresco&Itemid=208&id=e08
7a922-a985-4b86-a0eb6ba47955fe46&folder_name=Chamada%20P%C3%BAblica%20Avaliadores%20a
d%20hoc


Carta de Boas Vindas aos Avaliadores Ad Hoc de Extensão da UFT encaminhada,
via correio eletrônico, aos avaliadores cadastrados.

2.3.

Comitê Central e Comitês Setoriais de Extensão
O Comitê Central de Extensão Universitária (CCEx), criado pela portaria nº 998

de 27 de junho de 2018, é responsável por desempenhar a função de Assessoramento da
Extensão na Universidade. O CCEx é formado pelos seguintes membros:
 Presidente: Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem – Pró-reitora;
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Vice-presidente: Bruno Barreto Amorim Campos – Diretor de Extensão e
Cultura;



Representante Técnico Administrativo da Proex: Jozafá Ribeiro Maciel;



Representante docente: Marcos Antônio Dozza;



Representante discente: Artur Bezerra Mota Sousa.

O CCEx conta com apoio dos Comitês Setoriais de Extensão Universitária nos
diversos câmpus da UFT. Os Comitês Setoriais de Extensão Universitária, cujos membros
foram nomeados por meio de Atos da Direção dos câmpus, são também compostos por
representantes docentes, técnico-administrativos e discentes, tendo atribuições semelhantes
às do CCEx no câmpus/setor a que estão vinculados.

2.3.1. Encontros dos Comitês Setoriais de Extensão

Os Encontros de Formação dos Comitês Setoriais de Extensão da UFT buscam
capacitar os profissionais extensionistas da UFT que atuem de maneira proativa na busca de
soluções e melhorias para o desempenho da extensão na universidade, além de dar
andamento às ações já existentes, implantar novas ações de extensão e aprimorar as rotinas
e práticas de gestão da Proex.
Os encontros possibilitam, aos docentes e técnicos, a oportunidade de darem o
feedback de como estão ocorrendo as atividades de extensão nos câmpus, bem como de
contribuírem com sugestões aos colegas. Os feedbacks dos extensionistas auxiliam o comitê
central nas tomadas de decisões quanto à efetividade das ações.
Em 2018 foram realizados dois encontros, sendo o I Encontro no período de 21
a 22 de junho de 2018, no Auditório do Bloco IV – Reitoria e o II Encontro, no dia 13 de
novembro de 2018 , também no Auditório do Bloco IV – Reitoria.

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 3.1.8.1 - Criar e institucionalizar os procedimentos da
política de extensão da UFT; A.3.1.8.2. Criar e institucionalizar os Grupos de
13

Trabalho (Grupo de Trabalho Indígena, Comitê de Extensão, Grupo de Trabalho de
Extensão Rural).


Valor total investido: R$ 13.162,53 (Treze mil, cento e sessenta e dois reais e
cinquenta e três centavos), distribuídos em:
a) Diárias para Servidores: R$8.094,15, distribuídos em diárias para 24
servidores, oriundos dos Câmpus de Araguaína, Arraias, Tocantinópolis e
Gurupi);
b) Diárias para Palestrante: R$ 834, 94 (obs.: os palestrantes foram servidores de
outros órgãos/ universidades);
c) Passagens para Palestrante: R$1.610,72 (I Encontro: palestrante oriundo de
Natal (RN)) e R$1.534,72 (II Encontro: palestrante oriunda do Rio de Janeiro
(RJ));
d) Pagamento de Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos (GEC)
para palestrante: R$ 136,00 hora/aula, totalizando 8h: R$ 1.088,00.



Público alvo:
- Membros dos Comitês Setoriais de Extensão dos câmpus da UFT;
- Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) da Pró-reitoria de Graduação (Prograd);
- Servidores da PROEX/UFT.



Inscrição do evento:
As inscrições no evento foram efetivadas via formulário online elaborado e
controlado pela Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
(PROGEDEP), o qual foi encaminhado via correio eletrônico;



Links das inscrições dos encontros:
- I Encontro: https://goo.gl/aUbiYq
- II Encontro: https://goo.gl/6tZKJT



Convites para os membros e palestrantes:
Os convites foram efetivados via e-mail e via telefone.



Divulgação de cada edição:
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Os materiais de divulgação dos eventos foram enviados via e-mail.

2.4.

VII Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE)

O VII Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) teve como
objetivo divulgar, à comunidade acadêmica, os resultados das ações de extensão e cultura,
acompanhados pela PROEX, integrar e refletir sobre tais atividades, a partir de um espaço
para a troca de saberes com a comunidade interna e externa à UFT.
No seminário, diversos estudantes apresentaram trabalhos científicos, entre eles
bolsistas vinculados ao PIBEX nas modalidades Acadêmico e Cultura e PADU dos anos
2017 e 2018, contemplados com recursos; outros acadêmicos que não foram contemplados
com recurso, mas que são vinculados às ações de Extensão e Cultura, por meio dos editais
de Fluxo Contínuo dos anos 2017 e 2018, bem como extensionistas com programas e
projetos cadastrados no SIGPROJ.

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A.3.5.1 - Ampliar a contribuição da universidade à sociedade
tocantinense; A. 3.5.2.3 - Sensibilizar e conscientizar o corpo discente a visualizar,
nos projetos extensionistas de pesquisa e pós-graduação, a oportunidade de atualizar
a construção do seu saber através do desenvolvimento prático de projetos ligados ao
seu curso.



Locais e período de realização:
Com vistas a ter um maior alcance da comunidade acadêmica, os seminários foram

realizados em três câmpus/cidades: em Gurupi no período de 16 a 18 de outubro de
2018; em Araguaína, de 28 a 30 de novembro de 2018 e em Palmas, de 04 a 06 de
dezembro de 2018.
Vale ressaltar, conforme localização geográfica dos câmpus, que o evento em
Araguaína abrangeu o Câmpus de Araguaína e de Tocantinópolis e o de Palmas,
abrangeu os câmpus de Palmas, Porto Nacional, Miracema e Arraias.


Valor total investido: R$100.000,00 (cem mil reais)
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Empenhos:
- 001649/2018 - Transferência (PROPESQ) – R$ 28.275,00;
- 001649/2018 - Transferência (PROGRAD) – R$ 25.652,70;
- 001600/2018 - Passagens Aéreas PROEX – R$ 30.000,00;
- 001762/2018 - Diárias Servidor PROEX – R$ 16.072,30.


Público alvo:

Comunidade externa e acadêmica; extensionistas da UFT; coordenadores e bolsistas de
Programas e Projetos de Extensão da UFT.


Critérios para submissão de trabalhos e divulgação do VII SIEPE, divulgados nos
links: - http://www.eventos.uft.edu.br/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010087231478
-http://ww1.uft.edu.br/index.php/ultimas-noticias/23330-inscricoes-e-submissao-deresumos-para-o-vii-seminario-integrado-estao-abertas

QUADRO 1- NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS - VII SIEPE:
Câmpus/edição

Número de Apresentações

Gurupi

03 trabalhos apresentados

Araguaína e Tocantinópolis

21 trabalhos apresentados

Palmas, Porto Nacional, Miracema do 52 trabalhos apresentados
Tocantins, Arraias.
Fonte: http://www.eventos.uft.edu.br/

2.5.

Extensão da UFT em Números
Em 2018 foram registradas 827 ações de extensão no Sigproj, mediante os editais:

“Fluxo Contínuo das Ações de Extensão Acadêmico” e “Fluxo Contínuo das Ações de
Extensão em Cultura”. O principal objetivo foi regularizar, por fluxo contínuo, o
desenvolvimento de ações de extensão sem ônus para a UFT, representando significativa
articulação entre o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade e do
desenvolvimento regional do Estado de Tocantins.
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As propostas de ação de extensão foram apresentadas sob as modalidades:
Programa, Projeto, Curso ou Evento, conforme definições da Resolução de Extensão - nº
08, de 14 de março de 2018 da UFT e da Política Nacional de Extensão, conforme as
seguintes áreas:
a) Comunicação;
b) Cultura;
c) Direitos Humanos e Justiça;
d) Educação;
e) Meio Ambiente;
f) Saúde;
g) Tecnologia e Produção;
h) Trabalho.
Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 4.7.1.3 - Institucionalizar controles para consolidação e
integração das informações e acompanhamentos das ações e atividades dos docentes
relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão; A.3.1.8.5 - Implementar o programa de
incentivo às ações extensionistas em cultura.



Público-alvo: Docentes, discentes da graduação e pós-graduação, técnicoadministrativos e comunidade em geral.



Forma de publicitação: SIGProj.



Link de acesso ao Edital:
https://docs.uft.edu.br/share/s/8fVlGGb0QvS7uiofEQq2xQ

2.5.1.

Número e modalidade das Ações de Extensão em 2018

Em 2018 tivemos um quantitativo de 547 ações de extensão, conforme gráfico
abaixo. Comparando 2018 com o ano de 2017 que foram 737 ações, tivemos um
decréscimo no total das ações. No entanto, consideramos positivo uma vez que a forma
avaliação e monitoramento das ações de extensão ocorreram de forma qualitativa.

17

GRÁFICO Nº 01- MODALIDADES DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 2018

Modalidade das Ações de Extensão em 2018
Programa
5%
Projeto
29%

Evento
41%

Curso
13%

Projeto

Bolsa de Extensão
12%
Bolsa de Extensão
Evento

Curso

Programa

Fonte: Proex, 2018.

2.5.2.

GRÁFICO Nº 02 - SITUAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO EM 2018
Situação das Ações de Extensão em 2018

1%

0%

2%

1%

2%

0%

4%

0%

Proposta cadastrada

3%
Proposta recomendada - EM ANDAMENTO NORMAL

8%

Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM
RELATORIO FINAL
Proposta - ARQUIVADA.
Proposta recomendada - CANCELADA
49%

30%

Proposta A REFORMULAR (Reformulada e
submetida)
Proposta recomendada - EM ANDAMENTO COM RELATORIO PARCIAL

Proposta Substituída - CANCELADA.
Proposta A REFORMULAR (Liberado para
edição)

Fonte: Proex, 2018.

2.5.3.

GRÁFICO Nº 03 - ÁREAS TEMÁTICAS DAS AÇÕES DE EXTENSÃO EM
2018
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Meio Ambiente
6%
Comunicação
7%

Trabalho
2%

Tecnologia e
Produção
9%

Direitos
Humanos e
Justiça
8%
Educação
30%

Cultura
18%

Saúde
20%

Fonte: Proex, 2018.

QUADRO 2 - NÚMERO DE EXTENSIONISTAS
Docentes
Discentes
Técnicos
TOTAL/público interno
TOTAL Público
Fonte: sigproj, 2018

369
2.538
307
3.214
30.980

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA E PELA COORDENAÇÃO DE
EXTENSÃO E CULTURA.
A Diretoria de Extensão e Cultura (DEXT) é a unidade da Proex responsável
por efetuar a supervisão, acompanhamento e avaliação dos programas, projetos, cursos,
eventos, prestação de serviços; efetuar a gestão da plataforma de SIGPROJ; promover,
coordenar e divulgar as atividades de cunho artístico-cultural.
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A Coordenação de Extensão e Cultura (CEXT) é a unidade responsável por
executar as ações de extensão: programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços;
efetuar a gestão da plataforma SIGPROJ e atividades de cunho artístico-cultural.
Seguem, abaixo, as ações desenvolvidas pela da Diretoria e pela Coordenação de
Extensão e Cultura no ano de 2018.
3.1

Programa Institucional de Bolsas de Extensão
O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) visa a excelência da

extensão, articulada ao ensino e à pesquisa, baseando-se nos processos educativo,
científico, cultural e de interação da universidade com outros setores da sociedade. Em
2018 foram publicados 4 editais, sendo: Edital PIBEX Acadêmico 2018/1 e edital 2018/2;
Edital PIBEX Cultura 2018/1 e edital 2018/2. O gráfico abaixo faz um comparativo entre o
número de bolsas disponibilizadas em 2017 e 2018.

GRÁFICO 4 - COMPARATIVO DE BOLSAS PIBEX ACADÊMICO E CULTURA
2017 E 2018:

Fonte: Proex, 2018.
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Dentre as Bolsas Pibex Acadêmico 2018/2, três foram concedidas para programas
e projetos de extensão em Ações Afirmativas, destinadas exclusivamente a alunos da
graduação pelo sistema de cotas (autodeclarados indígenas, quilombolas, negros/as).

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 3.5.2.7 - Promover editais de bolsas de extensão Pibex.



Público alvo: Alunos de graduação e comunidade externa.



Valor total investido: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais),
distribuídos da seguinte forma:



Edital

Valor

Número de bolsas

Edital Bibex Acadêmico 2018/1

52.800,00

23 bolsas de R$ 400,00 por 6 meses

Edital Pibex Acadêmico 2018/2

38.400,00

16 bolsas de R$ 400,00 por 6 meses

Edital Pibex Cultura 2018/1

24.000,00

10 bolsas de R$ 400,00 por 6 meses

Edital Pibex Cultura 2018/2

28.800,00

12 bolsas de R$ 400,00 por 6 meses

TOTAL

144.000,00

61 Bolsas Pibex

Link de acesso aos Editais:

Edital Pibex Acadêmico 2018/1 - Proex/UFT 66/2017, 04/2018, 08/2018 e 11/2018,
disponíveis
no
endereço
eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view=jalfres
co&Itemid=208&id=8522eecf-07ad-490c-bffc2888afea97a2&folder_name=PIBEX%20Acad%C3%AAmico%202018
Edital Pibex Acadêmico 2018/2 - Proex/UFT 70/2017, 87/2018, 100/2018, 102/2018,
107/2018
e
114/2018,
disponíveis
no
endereço
eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view=jalfres
co&Itemid=208&id=8522eecf-07ad-490c-bffc2888afea97a2&folder_name=PIBEX%20Acad%C3%AAmico%202018
Edital Pibex Cultura 2018/1 - Proex/UFT 67/2017, 76/2017, 05/2018, 09/2018 e 12/2018,
disponíveis
no
endereço
eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view=jalfres
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co&Itemid=208&id=b8a69c3e-afbc-480b-8a08e21c4f2549d5&folder_name=Pibex%20Cultura%202018
Edital Pibex Cultura 2018/2 - Proex/UFT 69/2018, 88/2018, 98/2018, 108/2018 e
113/2018,
disponíveis
no
endereço
eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/?option=com_jalfresco&view=jalfresco&Itemid=208&id=2b60619f3977-48f9-864e-15cd4d1569ce&folder_name=Pibex%20Cultura%202018%20
3.2

Edital de Fomento a Programas e Projetos de Extensão
O Edital de Fomento a Programas e Projetos de Extensão – PROEX/UFT – 2018,

visou estimular a prática da extensão universitária mediante o apoio à execução de
programas e projetos que se vinculem a um dos temas, compatíveis com as áreas temáticas
previstas na Política Nacional de Extensão Universitária e com as diretrizes que
fundamentam a extensão universitária.
Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 3.1.8.1 - Criar e institucionalizar os procedimentos da
política de extensão da UFT; A.3.1.8.5 - Implementar o programa de incentivo as
ações extensionistas em cultura;



Valor total investido: R$ 98.964,30 (noventa e oito mil, novecentos e sessenta e
quatro reais e trinta centavos), considerando que foram contemplados 3 programas e
17 projetos. O valor foi distribuído da seguinte forma:



Público-alvo: comunidade acadêmica e comunidade externa.



Forma de publicitação: site da UFT, redes sociais da Proex, correio eletrônico do
SIGProj e e-mails dos Comitês Setoriais de Extensão da UFT.



Link de acesso ao edital:

Editais Proex/UFT 67/2017, 76/2017, 05/2018, 09/2018 e 12/2018, disponíveis no endereço
eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view=jalfres
co&Itemid=208&id=33e74029-6fd3-42ac-a375f2f93d691888&folder_name=Fomento%20a%20Programas%20e%20Projetos%20de%20E
xtens%C3%A3o


Outros documentos referentes ao edital:
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- Boletim Interno da UFT Edição Nº 78 – 24 de maio de 2017- Nomeação dos avaliadores
ad hoc do processo de seleção.
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QUADRO 3 - DETALHAMENTO DAS AÇÕES:
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA PROJETOS E PROGRAMAS – EDITAL 56/2018 DE FOMENTO
CÂMPUS

CURSO

01 Palmas

Direito

02 Palmas

Artes

03 Palmas

Medicina

04 Palmas

Nutrição

05 Palmas

Artes

PROJETO/
PROGRAMA

PALMAS 30
ANOS
CONAC

COORDENADO
R(A)

Diárias

RUBRICAS
M.
M. Gráfico
Consumo

João Aparecido
R$10.000,00 ***
Bazzoli
Juliano Casimiro de R$10.000,00 ***
Camargo Sampaio
Ediana Vasconcelos R$4.000,00 ***
da Silva

A Universidade
Aberta À
Comunidade:
Conhecendo O
Complexo De
Laboratórios Da
Saúde
Preparação de
Tainá de Abreu
peças anatômicas
para implementação
do Museu de
Morfologia da
Universidade Federal
do Tocantins
UMA vez
Fernanda Moreira
TEATRO
Rodrigues
TOTAL POR RUBRICA

Combustíve
l

***

***

***

***

***

***

***

***

R$500,00

***

R$27.000,00 R$4.500,0 R$500,00
0

***

***
R$4.000,0
0

R$3.000,00

R$500,00
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CÂMPUS

CURSO

01 Arraias

Turismo
Patrimonial
e Ambiental

02 Arraias

Pedagogia

03 Arraias

Pedagogia

CÂMPUS

CURSO

01 Araguaína

Veterinária

PROJETO/
PROGRAMA

COORDENADOR( RUBRICAS
A)
Diárias

Programa:
Valdirene Gomes
Mapeamento do
dos
Patrimônio Cultural e Santos de Jesus
Natural das Serras
Gerais
Laboratório de
Magalis Bésser
Alfabetização
Dorneles Schneider
Dialógica e
Letramento
Atas da Câmara
Willian Douglas
Municipal
de
Arraias TO –
1960 a 1968
TOTAL POR RUBRICA
PROJETO/
COORDENADOR(
PROGRAMA
A)

Difundindo a
Medicina
Veterinária:
Conhecendo Nossos
Animais,
Posse
Responsável
e
Controle
de
Zoonoses

Ana Paula Gering

M. Gráfico

Combustível

R$6.841,00

M.
Consumo
***

R$1.000,00

R$2.159,00

***

***

R$4.000,00
***
(Editora/livro)

***

***

R$4.000,00
***
(Editora/livro)

R$6.841,00

***

Diárias

M.
Consumo
R$474,20

R$1.416,00

R$9.000,00
RUBRICAS

R$2.159,00

M. Gráfico

Combustível

R$1.384,00

R$700,00
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02 Araguaína

Turismo

Núcleo de
Eventos e Cerimonial

Aylana Laissa
Medeiros Borges

TOTAL POR RUBRICA
CÂMPUS

01 Porto
Nacional

CURSO

Ciências
Biológicas

PROJETO/
PROGRAMA

O storytelling
para a sensibilização
do público infantil

***

R$3.990,91

***

***

R$1.416,00

R$4.465,11

R$1.384,00

R$700,00

COORDENADOR(
A)
Diárias

Carla Simone
Seibert

***

RUBRICAS
M. Gráfico

M.
Consum
o
***
R$4.000,00

Combustível

***

Fonte: Proex, 2018.
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3.3

Edital de Apoio a Eventos Científicos, Tecnológicos e Culturais na UFT
O Edital n° 20/2018 possibilitou a concessão de recursos, na forma de passagens,

diárias e apresentação cultural para viabilizar a realização de 17 Eventos Científicos,
Tecnológicos e Culturais na UFT.
Esses eventos foram efetivados com a finalidade de discutir temas relevantes para
a sociedade tocantinense e sua articulação com contextos regionais e globais, bem como,
garantir a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão e promover o intercâmbio
entre os cursos e os câmpus, estimulando diálogos e intervenções entre as diversas
realidades e suas compreensões.
Neste sentido, foram estabelecidas duas modalidades de apoio, conforme a
descrição a baixo:


NÍVEL I: Eventos científicos, tecnológicos e culturais, envolvendo somente um
curso, com abrangência local e público alvo interno, apoiado com:
I. Até R$ 1.000,00 (mil reais) em traslado aéreo para palestrantes convidados;
II. Até 2,5 (duas e meia) diárias destinadas para pagamento dos palestrantes que
receberem o traslado aéreo;
III. 1(uma) apresentação cultural a ser definida pela Proex.



NÍVEL II: Eventos científicos, tecnológicos e culturais, envolvendo dois ou três
cursos, com abrangência Regional ou Nacional e público alvo interno e externo,
apoiado com:
I. Até R$ 3.000,00 (três mil reais) em traslado aéreo para palestrantes convidados;
II. Até 7,5 (sete e meia) diárias destinadas para pagamento dos palestrantes que
receberem o traslado aéreo;
III. 1(uma) apresentação cultural definida pela Proex.

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 3.1.8.1 Criar e institucionalizar os procedimentos da política
de extensão da UFT; A.3.1.8.5 - Implementar o programa de incentivo as ações
extensionistas em cultura;



Valor investido: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), distribuídos
da seguinte forma: 8 ações integradas com recebimento de R$ 4.500,00 cada, e 9
ações locais com recebimento de R$1.500,00 cada);



Público alcançado: comunidade acadêmica e externa.



Forma de publicitação: Site da UFT e redes sociais da Proex.
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Link de acesso ao edital:

Editais Proex/UFT 20/2018, 28/2018, 34/2018, 36/2018 e 37/2018, disponíveis no endereço
eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view=jalfres
co&Itemid=208&id=777d2fbc-7563-4f59-8bfd-bfe902025423&folder_name=EVENTOS


Outros documentos referentes ao edital:

- Boletim Interno da UFT Edição nº 78 – 24 de maio de 2017 - Nomeação dos avaliadores
ad hoc do processo de seleção.

QUADRO 4 - DETALHAMENTO DAS AÇÕES:
Câmpus

Curso

Evento

Coordena
dor

Objetivo

01 Arraias Pedagogia

I Seminário de
Estudos em
Educação e
Etnodesenvolviment
o

Willian
Douglas

Este evento é uma R$
ação do Grupo de 1.501,50
Pesquisa Aplicada
à Educação e
Etnodesenvolvim
ento voltado para
a consolidação do
Mestrado em
Educação e
Etnodesenvolvim
ento da
Universidade
Federal do
Tocantins.

02 Arraias Pedagogia

Palestra para
Willian
promoção à saúde do Douglas
homem:
necessidades,
entraves e estratégias
de assistência
integral à saúde

Esse evento é
uma oportunidade
de estreitar os
laços entre o
Programa de
Mestrado em
Saúde Ambiental
e Saúde do

Valor
Investido

R$
1.501,50
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Trabalhador do
Instituto de
Geografia da
Universidade
Federal de
Uberlândia e a
Universidade
Federal do
Tocantins em seu
intuito de
produzir e
propagar
diretrizes na área
da saúde e
educação.
03 Arraias Licenciatu
ra em
Educação
do Campo
- Artes
Visuais e
Música

Festival
Universitário da
Canção

Ana
Roseli
Paes

A proposta tem a
finalidade de
aproximar a
comunidade
acadêmica e a
comunidade
externa ao
câmpus, divulgar
as atividades na
área da música,
especialmente as
extensões e
incentivar a
promoção de
eventos culturais
no câmpus.

R$
1.501,50

04 Arraias Pedagogia

Desafios atuais para
a formação docente:
o papel do estágio
supervisionado nas
licenciaturas

Rozilane
Soares

O presente evento
pretende discutir
os desafios atuais
para a formação
docente, tendo
como foco o
estágio

R$
1.501,50

29

supervisionado
nos cursos de
licenciaturas.
TOTAL DO CÂMPUS

Câmpus

Curso

R$
6.006,00
Evento

Coordenad Objetivo
or

Valor
Investido

01 Aragua Turismo
ína

Semana do Meio
Ambiente

Stephanni
Gabriella

O evento da
R$
Semana do Meio 1.501,50
Ambiente tem
como objetivo
discutir o meio
ambiente em sua
complexidade, em
uma
intensificação de
abordagens no
tema através de
metodologias
participativas e
interdisciplinares
com palestras,
gincanas, visitas,
passeios,
concursos e
encerrando com
Mesa Redonda no
Dia Mundial do
Meio Ambiente
(05/06)

02 Aragua Turismo
ína

Semana Acadêmica
do Curso de
Tecnologia em
Gestão de Turismo
(SEMATUR) 2018

Aylana
Laissa

Como proposta
pretende-se
realizar uma
Semana
Acadêmica
(SEMATUR
2018), nos dias

R$
1.501,50

30

26, 27 e 28 de
setembro, com
diferentes
profissionais e
estudiosos do
turismo, de modo
a possibilitar um
momento de
discussão acerca
do
desenvolvimento
do turismo na
região do
Tocantins.
03 Aragua (NUDEPS
ína
) - Núcleo
de
Desenvolv
imento e
Práticas
Sociais

VII Seminário Bem
Viver Indígena Tema: Os impactos
dos grandes
empreendimentos
nas fontes de água
dos povos do
cerrado' - Lema:
'Viver bem: saúde,
água e território!'

Danielle
Mastelari

Objetiva discutir
R$
questões
1.501,50
relacionadas à
Resistência dos
povos do Cerrado
frente aos grandes
empreendimentos,
na defesa dos
territórios e
rt e er
e
iver.
r r
questões ligadas a
Direitos
Humanos, Justiça
e Cidadania,
Educação,
Cultura,
Desenvolvimento
Regional e Meio
Ambiente,
Agronegócio,
Violência, além
de outros temas,
re ev tes
us
indigenista
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is utir
r se
alternativas de
solução de
problemas e
conflitos, assim
como,
mecanismos de
proteção das
comunidades, da
arte, cultura e de
todo patrimônio
ambiental,
incluindo
identidade e
território.
04 Aragua CIÊNCIA
ína
S
MATEM
ÁTICAS
(Licenciat
ura)

XV Semana
Acadêmica, VI
Encontro Regional
de Educação e II
Encontro de Pósgraduação em
Educação e
Educação
Matemática 2018

José
Carlos de
Oliveira

Visa à construção
de conhecimento
oriundo do debate
e permanente
fluxo de
convergências e
divergências de
concepções
teóricas
relacionadas à
filosofia do curso.

TOTAL DO CÂMPUS

01 Gurupi

QUÍMICA I Congresso
AMBIEN Tocantinense de
TAL
Química

R$
4.504,50

R$
9.006,00
Grasiele
Soares

Objetivo de ser
um evento anual
sediado por
diferentes
Instituições do
Estado que
oferecem cursos
de graduação e
pós-graduação na

R$
4.504,50
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área de química,
sendo elas UFT,
Câmpus de
Gurupi e Câmpus
de Araguaína e
IFTO - Câmpus
Paraíso do
Tocantins.
02 Gurupi

Engenhari
a Florestal

I Simpósio da PósGraduação em
Ciências Florestais e
Ambientais.

Priscila
Bezerra

Será um fórum de R$
discussão sobre as 1.501,50
diversas linhas de
pesquisa na área
de Recursos
Florestais e
Engenharia
Florestal.

TOTAL DO CÂMPUS

6.006,00

01 Mirace
ma

Educação
Física

VII Conceno Congresso de
Ciências do Esporte
do Norte.

Daniele
Bueno

Câmpus

Curso

Evento

Coordenad Objetivo
or

Valor
Investido

Maria
Joaquina

R$
4.504,50

01 Palmas Direção do Startup Weekend
Câmpus
Palmas: Agrotech

É um evento de
R$
caráter científico
4.504,50
criado com o
intuito de dar
amplitude às
discussões ligadas
aos campos de
pesquisa em torno
da produção e
sistematização do
conhecimento na
região norte do
Brasil.

O evento visa
apoiar o
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de Palmas

Câmpus

Curso

01 Porto
HISTÓRI
Nacion A
al
(Licenciat
ura)

empreendedorism
o em sua fase
inicial, tem
duração de 54
horas de
atividades,
ocorrendo durante
um final de
semana, onde
empreendedores,
desenvolvedores,
designers e
entusiastas
poderão expor
suas ideias,
formar equipes e
então prosseguir
com suas startups.
Evento

Coordenad Objetivo
or

VI Semana
Acadêmica de
História: Ensino de
História e Práticas
Docentes.

Vasni de
Almeida.

Valor
Investido

Busca ser espaço R$
de reflexões sobre 1.501,50
as teorias de
conhecimentos
históricos
ensinados, sobre
as diferentes
possibilidades de
ensino de História
e sobre a relação
entre os saberes
históricos e
didáticas
necessárias para a
configuração de
situações de
ensino/aprendizag
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em.
02 Porto
Comitê de
Nacion Extensão al
Comitê
Setorial de
Extensão

Semana Acadêmica
Integrada UFT –
Porto Nacional.

Fabiana
Scoleso

Tem como
perspectiva
construir o evento
dentro das
demandas dos
nossos
universitários. A
participação dos
discentes na
elaboração e na
comissão
organizadora
permite um
evento realmente
integrador e que
esteja articulado
com as demandas
da nossa
comunidade
educativa.

TOTAL DO CÂMPUS

R$
4.504,50

R$
6.006,00

Câmpus

Curso

Evento

Coordenad Objetivo
or

Valor
Investido

01 Tocant
inópoli
s

Licenciatu
ra em
Educação
do Campo
- Artes
Visuais e
Música

I Simpósio Música e
Sociedade da UFT

José
Jarbas

R$
4.504,00

É uma reunião
científica entre os
cursos de
licenciatura em
Educação do
Campo e
licenciatura em
Ciências Sociais
do Câmpus de
Tocantinópolis,
com o objetivo de
discutir um
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conjunto de
pesquisas
relacionadas com
temáticas que
propõem, a partir
da Música, a
interface entre os
cursos.
02 Tocant
inópoli
s

NEAF Núcleo de
Estudos
Interdiscip
linar da
História da
África e
dos AfroBrasileiros

XI Semana da
Consciência Negra
da UFT
Tocantinópolis

TOTAL DO EDITAL

Mauro
Torres

Objetiva refletir
sobre o contexto
Educação,
Religião, Gênero
e Relações
Étnica-Raciais,
destacando a
importância desta
discussão para o
contexto local e
regional.

R$
4.504,50

R$
45.042,00

Fonte: Proex, 2018.

3.4
Edital de seleção de Pesquisadores para estudos (Dossiê) de Viabilidade de
Registro da Viola de Buriti nas Microrregiões de Porto Nacional, Dianópolis e
Jalapão, no Estado do Tocantins
Esse edital foi regido pelo Termo Referência/Termo de Execução Descentralizada
firmada entre a Universidade Federal do Tocantins e o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), para realizar Estudos (Dossiê) de viabilidade de registro da
Viola de Buriti nas microrregiões de Porto Nacional, Dianópolis e Jalapão, no Estado do
Tocantins.
O processo de seleção foi destinado a servidores/as da UFT, respectivamente:
pesquisador coordenador e pesquisador de campo.
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Os estudos de viabilidade de registro da Viola de Buriti estão sendo realizados
com os seguintes objetivos:
a) Produzir conhecimento histórico sobre a Viola de Buriti e seus mestres, grupos
e praticantes no Estado do Tocantins;
b) Realizar o levantamento da documentação histórica a respeito da Viola de
Buriti nas microrregiões indicadas, incluindo acervos públicos e particulares, a
saber: fotos atuais e antigas, filmagens, croquis de construção do instrumento,
partituras, letras, entre outras fontes;
c) Realizar o mapeamento dos mestres, dos grupos, dos praticantes e dos
investigadores da Viola de Buriti na região selecionada, com intuito de
identificar o bem;
d) Produzir um banco de dados digital para o estado do Tocantins acerca do bem
cultural em questão para facilitar o acesso e disponibilizá-lo para os detentores
e futuras gerações.
Síntese da ação


Relação com o PDI: A.3.1.8.5 - Implementar o programa de incentivo às ações
extensionistas em cultura;



Período de realização: de julho de 2018 a janeiro de 2019.



Pesquisadores envolvidos:

QUADRO 5- PESQUISADORES DA VIOLA DE BURITI
Nomes

Funções

Marcos Facchin Bonilla

Pesquisador Coordenador

Suiá Omim Arruda de Castro Chaves

Pesquisadora de Campo

Milena Nunes Ferreira

Aluna Bolsista

Laylson Mota Machado

Pesquisar Nativo

Isabel Antônio de Carvalho

Pesquisadora Nativa

Sirlene Matos da Silva

Pesquisadora Nativa
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Valor total investido: R$ 34.59974 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove
reais e setenta e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma:

a) Diárias - no valor de até R$ 6.195,00;
b) Auxílio a Pesquisadores - no valor de até R$ 27.000,00;
c) Pesquisador Coordenador: R$13.200,00, dividido em 06 parcelas de R$2.200,00;
d) Pesquisadora de Campo: R$9.000,00, dividido em 06 parcelas de R$1.500,00;
e) Aluna bolsista: R$ 2.400,00, dividido em 06 parcelas de R$ 400,00;
f) Pesquisadores Nativos: 2.400,00 dividido em 02 parcelas de R$ 400,00 para cada
um dos três pesquisadores.
g) Material de Consumo no valor de até R$ 1.134,74;
h) Serviços no valor de até R$ 270,00.


Público-alvo: comunidade acadêmica e externa.



Forma de publicitação: Site da UFT, redes sociais da Proex.



Link de acesso aos editais:

Editais Proex/UFT 44/2018, 49/2018, 51/2018, 52/2018, 54/2018, 62/2018, 68/2018,
74/2018,77/2018, 104/2018, 109/2018 e 112/2018 disponíveis no endereço eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view=jalfres
co&Itemid=208&id=777d2fbc-7563-4f59-8bfd-bfe902025423&folder_name=EVENTOS

3.5

Edital de seleção de Pesquisadores para Mapeamento da Capoeira no Estado

do Tocantins
O edital foi regido pelo Termo Referência/Termo de Execução Descentralizada
firmada entre a Universidade Federal do Tocantins e o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), para o desenvolvimento da etapa II do Mapeamento da
Capoeira no Tocantins na Microrregião de Porto Nacional, a qual é constituída pelos
municípios de Aparecida do Rio Negro, Bom Jesus do Tocantins, Ipueiras, Lajeado, Monte
do Carmo, Pedro Afonso, Porto Nacional, Santa Maria do Tocantins, Silvanópolis e
Tocantínia.
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O processo de seleção foi destinado a servidores/as da UFT denominados,
respectivamente: pesquisador coordenador da pesquisa, pesquisador de campo e
pesquisador de apoio à pesquisa.
O Mapeamento da Capoeira no Tocantins está sendo realizado com os seguintes
objetivos:
a) Produzir conhecimento histórico da Capoeira, seus mestres, grupos e praticantes da
Capoeira existentes no Estado do Tocantins na microrregião de Porto Nacional - TO
(exceto o município de Palmas - TO);
b) Levantar a documentação histórica a respeito da Capoeira no Estado do Tocantins,
incluindo acervos públicos e particulares;
c) Realizar mapeamento dos mestres, grupos, praticantes e investigadores da Capoeira
na microrregião de Porto Nacional no Estado do Tocantins (exceto o município de
Palmas - TO), com intuito de auxiliar as ações da Salvaguarda;
d) Produzir um banco de dados digital para o estado do Tocantins acerca do bem
cultural em questão, para facilitar o acesso e disponibilizá-lo para os detentores e
futuras gerações.

Síntese da ação


Relação com o PDI: A.3.1.8.5 - Implementar o programa de incentivo as ações
extensionistas em cultura;



Período de realização: de julho de 2018 a janeiro de 2019.



Pesquisadores envolvidos:

QUADRO 6- PESQUISADORES MAPEAMENTO DA CAPOEIRA
Nomes

Funções

Noeci Carvalho

Pesquisadora Coordenadora

Rosane Balsan

Pesquisadora de Campo

Napoleão Araújo de Aquino

Pesquisador de Apoio à Pesquisa
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Valor total investido: R$ 29.999,98 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e oito centavos), distribuídos da seguinte forma:

a) Diárias - no valor de até R$ 3.451,50, distribuídos de acordo com a necessidade da
pesquisa;
b) Bolsa Estudante - no valor de até R$ 2.400,00;
c) Auxílio a Pesquisadores no valor de até R$ 22.100,00;
- Pesquisadora Coordenadora: R$10.500,00, dividido em 07 (sete) parcelas de
R$1.500,00;
- Pesquisadora de Campo: R$7.000,00, dividido em 07 (sete) parcelas de
R$1.000,00;
- Pesquisador Apoio à pesquisa: R$4.450,00, dividido em 07 (sete) parcelas de
R$650,00.
d) Material de Consumo no valor de até R$ 2.048,48.


Links de acesso aos editais: Editais Proex/UFT 38/2018, 41/2018, 42/2018,
43/2018, 45/2018, 46/2018, 55/2018, 64/2018 e 67/2018, disponíveis em:
http://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view
=jalfresco&Itemid=208&id=8a7ba7a7-ef09-4361-ba857763e70437ad&folder_name=Sele%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pesquisadores%
20Mapeamento%20da%20Capoeira%20no%20Tocantins

3.6

Corredor Cultural
O Corredor Cultural é um programa de premiação da Proex, o qual visa ocupar o

espaço para exposição artística localizado no prédio da Reitoria da UFT. O evento é aberto
à comunidade interna e externa. Para tanto, selecionam-se propostas de exposição de obras
de artes visuais, categoria essa que engloba as áreas de pintura, escultura, gravura, desenho,
fotografia, instalação e/ou outras técnicas.
O Corredor Cultural tem como objetivo divulgar e estimular a produção das artes,
sensibilizando a comunidade para a fruição artística. Os projetos de exposição submetidos
ao edital do certame são avaliados por uma comissão ad hoc composta por servidores da
UFT de áreas de formação relacionadas com a área de artes/cultura, convidados para tal
finalidade.
Ressalta-se ainda que cada início de exposição é marcado por um vernissage,
organizada pela Proex.
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Síntese da ação:


Relação com o PDI: A.3.1.8.5 – Implementar o programa de incentivo às ações
extensionistas em cultura; A.3.1.8.4 – Implementar o programa de Formação
Artístico Cultural;



Valor total investido: R$ 9.000,00 (6 exposições com pagamento de R$ 1.500,00
para cada uma);



Público alvo: Comunidade universitária e externa.



Forma de publicitação: site da UFT, redes sociais da Proex, cartazes e folders,
distribuídos em locais estratégicos da cidade de Palmas.



Link de acesso aos editais:

-Editais publicados: Editais Proex/UFT 21/2018, 27/2018, 32/2018 e 35/2018, disponíveis
no endereço eletrônico:
http://ww2.uft.edu.br/?option=com_jalfresco&view=jalfresco&Itemid=208&id=0f88114c256d-48d5-96ee-6c9c552d3c5e&folder_name=Corredor%20Cultural%202018
- Boletim Interno da UFT Edição Nº 35 – 13 de junho de 2018 - Nomeação dos avaliadores
ad hoc do processo de seleção.


Documentos comprobatórios impressos:

- Caderno de assinatura; Termo de doação da obra de arte; Obra de arte doada (cada
expositor doa uma obra para o acervo de Obras de Arte da UFT).
3.7 I Festival de Arte e Cultura da UFT
O 1° Festival de Arte e Cultura da UFT visou a inserção e o fortalecimento de
atividades artísticas musicais no âmbito da UFT, mediante o fomento da prática artística e
cultural, bem como, da formação e aperfeiçoamento de novos artistas, por meio da
realização de oficinas, práticas em conjunto e apresentações artísticas.
O Festival contou com parcerias da Proex com professores dos cursos de Educação
do Campo dos Câmpus de Arraias e de Tocantinópolis, com apoio da Rádio UFT FM, bem
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como do Instituto de Formação em Artes Gustav Ritter, ligado à Secretaria Estadual de
Cultura de Goiás.

3.8 Oficinas, Práticas em Conjunto e apresentações artísticas
Os interessados em oficinas tiveram diversas opções no Festival, as quais foram
compostos de instrumentos (violão, bateria, baixo, clarinete, guitarra, saxofone, teclado,
trombone), práticas em conjunto - Big Band (prática coletiva: bateria, baixo, clarinete,
guitarra, saxofone, teclado, trombone, trompete), orquestra de cordas (violino, viola,
violoncelo, contrabaixo acústico), Grupo de Choro e Metodologia do ensino de violão.
No festival, foram ofertadas também Oficinas de Intervenções Urbanas (artes
visuais), Audiovisual, Danças Urbanas (Hip Hop) e Costura Cênica, com ênfase nas
estratégias de criação colaborativa (teatro e dança), além de três apresentações artísticas
efetivadas nos seguintes espaços: no Palmas Shopping, no Centro Universitário Integrado
de Ciência, Cultura e Arte (CUICA), na Lanchonete da Prainha/ UFT e no corredor do
Bloco B, onde foi feita a entrega do mural de artes visuais.
Síntese da ação:


Relação com o PDI: A.3.1.8.4 - Implementar o programa de Formação Artístico
Cultural;



Valor total investido: R$ 24.636,59 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e seis
reais e cinquenta e nove centavos) distribuídos da seguinte forma:

a) Passagem Aérea – R$ 15.170,68;
b) Diárias – R$ 9.465,91.


Público alvo: comunidade universitária e artistas em geral.



Forma de publicitação: site da UFT, redes sociais da Proex, cartazes e folders,
distribuídos em locais estratégicos da cidade de Palmas.



Link de acesso à programação:
https://festivaldearteeculturauft.weebly.com/oficinas.html
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3.9

I Encontro de Coros na UFT
Em comemoração aos 15 anos da UFT, entre os dias 17 a 19 de maio, realizamos o

I Encontro de Coros na UFT. Foram ofertadas oficinas gratuitas para corais e regentes de
coro, ministradas pelo maestro Ângelo Dias e por integrantes do Coro de Câmara da
Universidade Federal de Goiás (UFG). Além do Coral UFT em Canto, participaram do
encontro, alunos do curso de música da Faculdade Claretiano, o Coral Municipal de
Palmas, o Coral da Faculdade Católica do Tocantins e cantores sem vínculo com grupo de
canto coral. A programação artística foi composta por um Concerto de Abertura do
Festival, com o Coro de Câmara da UFG e um concerto de encerramento, com o Coro
formado no Festival.

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A.3.1.8.4 - Implementar o programa de Formação Artístico
Cultural;



Valor total investido: R$ 3.998, 04, referente ao gasto com combustível.



Público alvo: Grupos de canto coral, cantores e instrumentistas em geral.



Forma de publicitação: Site da UFT, redes sociais da Proex, cartazes e folders,
distribuídos em locais estratégicos da cidade de Palmas.



Link de acesso à programação do Festival:

3.10.

Núcleo de Produção Digital Isabel Auler

https://encontrodecoros.weebly.com

Considerando o acordo de cooperação técnica e cessão de uso de equipamentos
digitais, produção e edição de conteúdo audiovisual, celebrado entre o Ministério da
Cultura (MINC) e a UFT, visando à implantação de um Núcleo de Produção Digital (NPD),
o Consuni da UFT, reunido em sessão ordinária no dia 14 de março de 2018, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, aprovou a criação, implantação e o Regimento do NPD
Isabel Auler.
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O NPD Isabel Auler, vinculado à Proex, busca ampliar democraticamente o acesso
dos cidadãos tocantinenses aos meios de produção e edição audiovisual, de forma
descentralizada e regionalizada.
Neste sentido, foi criado um Comitê Gestor com representantes da UFT, da
sociedade civil organizada e de entes públicos locais, envolvidos no setor de audiovisual. O
núcleo foi inaugurado em 04/09/2018, com a presença do Sr. Frederico Mascarenhas,
Secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura.
Entre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo, podemos destacar a Oficina de
Capacitação sobre o uso e a manutenção de equipamentos de audiovisual, realizada em
parceria com a SV/ CTAV, entre os dias 04 e 05/09/2018, e a produção do Documentário
“

r Per eit ”.

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A.3.4.1.10 - Produzir vídeos para divulgação dos bens
culturais; A.3.1.8.4 - Implementar o programa de Formação Artístico Cultural.



Forma de publicitação: Site da UFT e redes sociais da Proex.



Público-alvo: atores sociais tocantinenses envolvidos ou que tenham interesse no
audiovisual.



Links de acesso aos documentos: Resolução de Criação do NPD.
https://docs.uft.edu.br/share/proxy/alfresconoauth/api/internal/shared/node/oNycxm
gZQAupzWcJd5xMrg/content/07-2018%20%20Regulamento%20NPD%20%20Minist%C3%A9rio%20da%20Cultura%20no%
20%C3%A2mbito%20UFT.pdf

4. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA E COORDENAÇÃO DE
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E AÇÕES AFIRMATIVAS.
A Diretoria de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas (DAC) é a unidade
responsável por desenvolver e coordenar ações de extensão comunitárias, desportivas,
sociais e de lazer, bem como desenvolver, acompanhar as ações afirmativas na UFT. A
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Coordenação de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas - CACF

é a

unidade responsável por executar, acompanhar e monitorar o ingresso e permanênci
a com sucesso de estudantes indígenas e quilombolas na UFT e atividades desportivas
e comunitárias. Seguem a baixo, as ações desenvolvidas pela da Diretoria e Coordenação
de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas em 2018.

4.1

I Encontro de Pesquisadores (as) Negros (nas) no Tocantins
O evento aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de outubro de 2018 e teve como objetivo

reunir pesquisadores (as) negros (as) para estabelecer trocas, vivências, experiências,
discussões e avaliações acerca de ações efetivas e estratégias de combate ao racismo e
compartilhamento de produções científico-acadêmico-culturais, construídas por estes
pesquisadores, dentro e fora do Estado.
O evento objetivou ainda:


Divulgar pesquisas acadêmicas pertinentes à construção e ampliação do
conhecimento humano, realizadas por intelectuais negros (as);



Fomentar a consolidação de grupos de pesquisa e estudos de interesses das
populações afro-indígenas do estado do Tocantins e da Amazônia;



Envolver docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação das
instituições de educação superior e profissionais da educação básica do estado do
Tocantins em torno da discussão sobre desafios e perspectivas na educação e nas
relações étnico-raciais.
A programação do evento contou, principalmente, com a realização de onze Grupos

de Trabalho, voltados para temáticas da etnia negra, além de palestras, oficinas, rodas de
conversa, mesas temáticas e conferência de encerramento.
Participaram do evento cerca de 300 (trezentas) pessoas, as quais vieram dos outros
câmpus da UFT e também de universidades de estados vizinhos.

Síntese da ação:
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Relação com o PDI: 3.5.1.12. Articular cursos de extensão e formação com
Temáticas Indígenas.



Valor total investido: R$ 9.135,45 (nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e
cinco centavos) distribuídos em:
a) – Diárias para servidores: R$ 2.389,00
b) – Diárias para Palestrante: R$ 1.151,36
c) – Passagens para Palestrante: R$ 5.595,09



Público alvo: Pesquisadores (as) negros (as) e demais pesquisadores da temática;



Link de acesso à programação do evento:
https://encontronegroto.wixsite.com/pesquisadores



Divulgação do evento:
- Material de divulgação (enviado via e-mail).

4.1.1. Auxílio financeiro-participação no I Encontro de Pesquisadores (as) negros (as)
no Tocantins
Quanto à participação no evento, foi lançado o edital nº 80/218, com vistas a
conceder auxílio financeiro para participação no referido evento, cuja finalidade foi
incentivar os (as) estudantes regularmente matriculados (as) em cursos de graduação da
UFT e dos diversos câmpus, a participarem do I Encontro de Pesquisadores (as) negros (as)
no Tocantins, nas modalidades: apresentação oral de trabalho ou cerimonialista.

Síntese da ação:


Valor total investido: R$; 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)
distribuídos da seguinte forma:
- Auxílio para apresentação oral de trabalhos: 13 auxílios de R$ 150,00;
- Auxílio para cerimonialista: 9 auxílios de R$ 400,00.
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Público-alvo: discentes da UFT, nas modalidades: apresentação oral de trabalho ou
cerimonialista.




Forma de publicitação: site da UFT, redes sociais da Proex, cartazes e folders.
Link de acesso aos editais:
https://docs.uft.edu.br/share/s/LRhjNLNDQzyAKFZCsxhenw

4.2

III Seminário Indígena: diálogo de saberes
O “III Se i ri i

íge : i

g s e s eres” foi realizado no período de 08 a 10

de maio de 2018, no auditório do Bloco IV (reitoria) da UFT e se caracterizou como uma
das ações propostas no sentido de estabelecer uma maior proximidade entre os saberes
tradicionais e o conhecimento acadêmico.
O seminário teve como palestrante o professor José Jorge de Carvalho da
Universidade de Brasília (UnB) e contou com ampla participação de acadêmicos e
lideranças indígenas, quilombolas, professores e comunidade técnica da UFT.
O objetivo do seminário foi avaliar as políticas de inserção desses alunos, dar voz e
ouvido às propostas e demandas dos alunos e lideranças presentes na universidade e
discutir estratégias e ações que garantam o diálogo e a troca de saberes.
Neste sentido, o evento buscou estabelecer maior proximidade entre os saberes
tradicionais e o conhecimento acadêmico, uma vez que as culturas indígenas se deparam
com um conhecimento reificado, baseado nos saberes hegemônicos, distintos do
conhecimento tradicional, que por vezes negam os saberes, as cosmogonias e
epistemologias não hegemônicas, deixando, aos saberes tradicionais, lugar secundário no
espaço acadêmico.

Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 3.5.1.12 - Articular cursos de extensão e formação com
Temáticas Indígenas; A. 3.1.8.1 - Criar e institucionalizar os procedimentos da
política de extensão da UFT.



Programação:
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- Palestras;
- Oficinas;
- Mesas temáticas;
- Círculos de conversa;
- Feira de cultura popular indígena;
- Lançamento de cartilha sobre os povos Krahô.


Valor total investido: R$ 12.600,00



Público alvo: estudantes indígenas, quilombolas, pesquisadores e pesquisadoras da
temática e membros da gestão da UFT.



Forma de publicitação: Site da UFT e rede social da Proex



Link de acesso a programação do evento:
https://ww2.uft.edu.br/index.php/ultimas-noticias/21929-iii-seminario-indigenaocorre-hoje-e-vai-ate-o-dia-10

4.3

Reuniões do Comitê de Ações Afirmativas da UFT
A primeira reunião ordinária do Comitê de Ações Afirmativas da UFT, realizada

no Câmpus de Palmas, no dia 30 de agosto de 2018, no Auditório do Bloco IV, teve como
pauta o planejamento das ações do Comitê de Criação e Acompanhamento das Políticas de
Ações Afirmativas da UFT.
Estiveram presentes a maioria dos seus membros, bem como representantes da
Fundação Nacional do Índio (Funai), um representante dos acadêmicos quilombolas do
Câmpus de Palmas e a vice-reitora da UFT.
A pauta principal se desenvolveu da seguinte forma:
-Apresentação dos membros;
-Apresentação do histórico das ações afirmativas na UFT;
-Breve apresentação da Coordenação de Ações Afirmativas;
-Explicitação do contexto de criação do Comitê e suas funções;
-Apresentação do organograma do Comitê, no qual constavam as funções dos
Comitês Central e Local;
-Deliberação das primeiras ações e encaminhamentos.
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Neste sentido, definiu-se com o grupo o objetivo da criação do Comitê: construir e
institucionalizar as ações afirmativas no âmbito da UFT, a partir da consulta pública e do
amplo debate com a comunidade.
A segunda reunião foi realizada no dia 24 de outubro de 2018, na sala de reuniões
do Bloco II, no Câmpus de Palmas e teve como pauta a Construção das ações do Comitê e
do Cronograma de encontros nos câmpus. Além dos membros do Comitê, estiveram
presentes também representantes da Funai.
Síntese da ação:


Relação com o PDI: A. 3.1.8.1 - Criar e institucionalizar os procedimentos da
política de extensão da UFT; A. 3.5.1.12 - Articular cursos de extensão e formação
com Temáticas Indígenas.



Público-alvo: estudantes indígenas e quilombolas, docentes que atuam na temática e
membros de organizações externas.



Link de acesso a matéria publicada sobre o evento:
https://ww2.uft.edu.br/index.php/ultimas-noticias/22715-comite-discute-politicasde-acoes-afirmativas

4.4.

Saúde Mental dos Acadêmicos (as) indígenas
Em conjunto com professores do Curso de Psicologia do Câmpus Miracema e o

Grupo de Trabalho Indígena (GTI) de Palmas tem sido realizadas rodas de conversa com o
objetivo de obter uma escuta sensível desses e dessas estudantes quanto à suas vivências no
espaço da universidade, no sentido de compartilhamento das situações de sofrimento
mental.

4.5.

Programa UFT em Movimento
O Programa UFT em Movimento tem o objetivo de implementar atividades de

esporte, lazer e qualidade de vida em todos os Câmpus da UFT, visando à melhoria da
qualidade de vida, a integração da comunidade acadêmica e a aproximação da universidade
com o público externo
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4.6.

UFT em Movimento: Edital de Auxílio Financeiro para Participação nos Jogos

Internos da UFT (JUFT/2018)
O Edital de Auxílio Financeiro teve como finalidade incentivar a participação de
alunos (as) /atletas e equipe

de apoio, regularmente

matriculados

em

cursos

de

graduação da UFT, devidamente inscritos nas modalidades individuais ou coletivas nos
Jogos Internos da UFT (JUFT/2018). O JUFT foi desenvolvido em 12 modalidades
esportivas, com participação de 520 estudantes.
Síntese da ação:


Relação com o PDI: A 3.8.5.3 - Fomentar projetos de atividades esportivas nos
Câmpus.



Local e data de realização: UFT - Câmpus de Miracema, entre os dias 4, 5 e 6 de
maio de 2018;



Valor investido: R$ 54.450,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta
reais), distribuídos em 363 bolsas auxílios no valor de R$ 150,00.



Público-alvo: Comunidade Acadêmica: 363 alunos;



Forma de publicitação: Site da UFT, rede social da Proex e cartazes e folders,
distribuídos em locais estratégicos da UFT.



Link de acesso ao edital:
https://docs.uft.edu.br/share/s/eGRs_pQCQLWCOc1P5IKGcw

4.7. UFT em Movimento: Edital de Auxílio Financeiro para Participação em Eventos
Esportivos
O Edital UFT em Movimento: Auxílio Financeiro para Participação em Eventos
Esportivos teve como finalidade incentivar a participação de alunos (as) /atletas,
regularmente matriculados em cursos de graduação da UFT, devidamente inscritos nas
modalidades individuais ou coletivas em eventos esportivos oficiais organizados pela
Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), pela Federação Tocantinense
de Desporto Universitário (FTDU) e pelas federações esportivas vinculadas ao Comitê
Olímpico Brasileiro (COB).
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Síntese da ação


Relação com o PDI: A 3.8.5.3. Fomentar projetos de atividades esportivas nos
Câmpus.



Valor total investido: R$ 32.200,00, distribuídos em 58 auxílios para competições
locais, regionais e nacionais.



Público-alvo: Alunos de graduação matriculados na UFT.



Forma de publicitação: site da UFT, redes sociais da Proex, cartazes e folders,
distribuídos em locais estratégicos da UFT.



Link de acesso ao edital:
https://docs.uft.edu.br/share/s/PxH4RFyzTNiVN7Ax6HU4XQ

4.8 UFT em Movimento: Premiação de Projetos de Atividades de Esporte e Qualidade
de Vida.
O edital UFT em Movimento: Premiação de Projetos de Atividades de Esporte e
Qualidade de Vida objetivou: selecionar e premiar projetos nas áreas de esporte e áreas
relacionadas à qualidade de vida, destinados a atender os públicos interno e externo à
universidade; proporcionar bem-estar e melhoria da qualidade de vida, por meio da
promoção de atividades esportivas e de lazer que considerem as dimensões: física,
emocional, ocupacional e social dos envolvidos; reconhecer e valorizar os melhores
projetos esportivos e de qualidade de vida e difundir as melhores práticas esportivas e
qualidade de vida nos Câmpus da UFT.

Síntese da ação


Relação com o PDI: A 3.8.5.3 - Fomentar projetos de atividades esportivas nos
Câmpus.



Valor total investido: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), distribuídos em 19
auxílios de R$ 2.000,00.



Público-alvo: comunidade acadêmica e público externo.
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Forma de publicitação: site da UFT, redes sociais da Proex, cartazes e folders,
distribuídos em locais estratégicos da UFT.



Link de acesso ao edital:
https://docs.uft.edu.br/share/s/JDV8RRXjQNSKbfg3keHsnw

QUADRO 7- DETALHAMENTO DAS AÇÕES
ATIVIDADES UFT EM MOVIMENTO
ARAGUAÍNA
TÍTULO DO PROJETO
QUANTIDADE ALUNOS
Movimento Ancestral: Capoeira Angola
12
ARRAIAS
TÍTULO DO PROJETO
vimentoIdentidades
Ancestral: Capoeira Angola
Suça Interligando
Futebol não tem gênero, tem craques
Caravana dos Esportes de Mesa
GURUPI
TÍTULO DO PROJETO
#TEAMUFTJIUJITSU - Artes Marciais
MIRACEMA
TÍTULO DO PROJETO
CoMo: Manifestações Poéticas do Movimento
PALMAS
TÍTULO DO PROJETO
Badminton no Câmpus
Yoga na Uft
Vôlei na Prainha
Taekwondo Universitário
Karatê na UFT
Oficina de Criatividade: A(FE)Tos em Movimento
Dança do Ventre como resgate da autoestima,
Grupo
Escoteiros
Tocantins
autoconfiança
e autoconhecimento
PORTO NACIONAL
TÍTULO DO PROJETO
Badminton: Um jogo para todos
Movimenta UFT – Dança
TOCANTINÓPOLIS
TÍTULO DO PROJETO
Sempre Alerta: Defesa Pessoal na promoção da
segurança e saúde da comunidade Tocantinopolina.

QUANTIDADE ALUNOS
22
22
11
QUANTIDADE ALUNOS
10
QUANTIDADE ALUNOS
13
QUANTIDADE ALUNOS
13
13
23
32
21
10
19
62
QUANTIDADE ALUNOS
11
13
QUANTIDADE ALUNOS
20
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Estudo Saúde Mais Doce: Programa Educacional de
Hábitos Saudáveis e Qualidade de Vida relacionada à
saúde em pessoas com diabetes mellitus Tipo 2
TOTAL DE PARTICIPANTES
Fonte: Proex, 2018.

23

350 beneficiados

4.9 Avaliação do Programa UFT em Movimento – 2018.
Os Gráficos a seguir apresentam a avaliação do Programa UFT em Movimento no
ano 2018. O questionário foi aplicado via online aos beneficiados do programa, no período
de outubro a novembro de 2018, obtendo 173 respondentes, entre eles servidores,
estudantes e comunidade externa.

GRÁFICO 5 - VÍNCULO COM A UFT

Fonte: Proex, 2018.

Com o gráfico apresentado, fica evidente que a maior parte dos beneficiados com o
programa são estudantes, contando com quase 70%, porém boa parte dos respondentes
fazem parte da comunidade externa, com 23%, o que é muito positivo para o programa, que
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tem como alvo também a comunidade externa à universidade, possibilitando assim uma
aproximação dessa com a UFT. Além disso, os 8% de servidores da UFT (entre eles
professores e técnico-administrativos) que participam do programa reforçam a importância
da integração ocasionada pelo UFT em Movimento.

GRÁFICO 6 PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UFT EM
MOVIMENTO:

Fonte: Proex, 2018

GRÁFICO 7- MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA COM O PROGRAMA UFT
EM MOVIMENTO
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Fonte: Proex, 2018
GRÁFICO 8 - MELHORIA NA IMAGEM PERANTE A UNIVERSIDADE COM A
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA UFT EM MOVIMENTO

Fonte: Proex, 2018

4.9.1 Depoimentos de participantes do Programa UFT em Movimento
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4.10

UFT em MOVIMENTO: Aquisição de Material Esportivo e Realização de

ívi

”.

Eventos Esportivos.
Foram adquiridos materiais esportivos com tatames para salas de atividades
esportivas em cada câmpus, materiais de apoio às atividades esportivas nos câmpus, entre
outros com vistas a fomentar atividades correlatas na universidade.
Síntese da ação


Relação com o PDI: A 3.8.5.3 - Fomentar projetos de atividades esportivas nos
Câmpus.



Valor total investido: R$ 17.980,00.



Público alvo: Comunidade acadêmica e público externo.



Forma de publicidade: Site da UFT, rede social da Proex e cartazes e folders,
distribuídos em locais estratégicos da UFT.

4.11

Programa de Acesso Democrático à Universidade
O Programa de Acesso Democrático à Universidade (PADU) é um cursinho pré-

vestibular criado pela Proex em 2010, com o objetivo de atender alunos egressos de escolas
públicas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que almejam concorrer às vagas
da UFT. A proposta se baseia no princípio da responsabilidade social e preocupação com a
igualdade de acesso e de oportunidade para minimizar as consequências de um processo
histórico de exclusão social, que afasta os menos favorecidos de universidade pública.
Nesse sentido, em 2018, a Proex publicou editais para seleção de estudantes de
graduação para atuarem nas atividades pedagógicas de ensino do PADU, sob a orientação
de professores coordenadores do projeto nos três câmpus.
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Síntese da ação


Relação com o PDI: A 3.5.1.8 Garantir o Programa de Acesso Democrático a
Universidade



Valor total investido: R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais)
distribuídos da seguinte forma:

QUADRO 8 - PROGRAMA DE ACESSO DEMOCRÁTICO A UNIVERSIDADE
Câmpus

Valor investido

Número de bolsas

Câmpus de Araguaína
Câmpus de Arraias
Câmpus de Porto Nacional
TOTAL

7 meses, totalizando R$ 19.600,00.
7 meses, totalizando 28.000,00
7 meses, totalizando 19.600,00
67.200.00

7 bolsas
10 bolsas
7 bolsas
24 BOLSAS



Público-alvo: egressos de escolas públicas que tem interesse em entrar no ensino
superior;



Forma de publicitação: Site da UFT, redes sociais da Proex, correio eletrônico do
SIGProj e e-mails dos Comitês Setoriais de Extensão da UFT.



Link de acesso aos editais:

- Edital – Seleção para bolsistas PADU – Câmpus de Arraias
https://docs.uft.edu.br/share/s/W5aFhQKTT6eDkHoqIxRLCw
- Edital – Seleção para bolsistas PADU – Câmpus de Araguaína
https://docs.uft.edu.br/share/s/YLJ0vvgjRmO82NvHdQ_KDQ
- Edital – Seleção para bolsistas PADU – Câmpus de Porto Nacional
https://docs.uft.edu.br/share/s/A0FFk6zzR0evUww8cNCYcQ

5. RESULTADO DOS INDICADORES MONITORAMENTO DO PDI
Seguem abaixo as metas, ações e indicadores da Extensão da UFT. Esses dados
apresentam o envolvimento dos atores, a produtividade dos servidores e estudantes e o
impacto dos projetos e programas de extensão da UFT no estado do Tocanti
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QUADRO 9- INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PDI DA UFT (2016 – 2020)
INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI DA UFT ANO 2016 –
2020
Data 11/12/2018
PARA CÁLCULO DO SETOR
de
coleta
Setor: PROEX
Data do cálculo
24/01/2019
DIRETRI DESCRIÇÃO
Nº
INDICADOR
FÓRMULA SETO RESUL MEMÓRIA DE
Obs:
Z
DIRETRIZ
DE
R
TADO
CÁLCULO
CÁLCULO RESP
2018
ONSÁ
VEL
3.5
3.5 Dimensionar
28
Grau de
GEE=
PROE
83%
0.34+035+0.14 = O grau de envolvimento com
Ações
Envolvimento
TDE+TTE+T
X
0.83
a extensão foi de 83%.
acadêmicocom Extensão – AE
administrativas
GEE
de Extensão
3.5
3.5 Dimensionar
29
Impacto das
IE = NDE +
PROE 34.194 369+307+2538+ As ações de extensão
Ações
Ações de
NTE + NAE +
X
30980= 34.194 impactaram um público de
acadêmicoExtensão
NP
34.194 pessoas.
administrativas
de Extensão
3.5
3.5 Dimensionar
30
Índice de
IPE= (NPG*5) PROE 114,33 (30*5)+(181*3)+ A produtividade da PROEX
Ações
Produtividade da +(NPJ*3) +
X
(336*1)/5+3+1= foi de 114,33 por ano.
acadêmicoExtensão
(NAT*1) /
114,33
administrativas
somatória dos
de Extensão
pesos
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LEGENDA:
TDE = Taxa de docentes executores de extensão
NDE = Nº de docentes executores de extensão
ND = Nº total de docentes efetivos (da amostra ou do universo considerado)
TTE = Taxa de Técnicos-Administrativos executores de extensão
NTE = Nº de Técnicos-Administrativos executores de extensão
NT = Nº Total de Técnicos-Administrativos (da amostra ou do universo considerado)
TAE - Taxa de alunos executores de extensão
NAE = Nº de alunos executores de extensão
NA = Nº total de Alunos matriculados (Graduação + Pós-graduação strictu sensu)
GEE = Grau de Envolvimento com Extensão
IE = Impacto das ações de Extensão
NP = Nº de participantes das ações de extensão
IPE = Índice de Produtividade da Extensão
NPG = Número de Programas de extensão
NPJ = Número de Projetos de extensão
NAT = Número de Atividades de extensão

0,336678832
369
1096
0,355735805
307
863
0,144772118
2538
17.531
0,837186755
34194
30980
114,3333333
30
181
336

Palmas, 28 de janeiro de 2019.
MARIA SANTANA FERREIRA DOS SANTOS MILHOMEM
Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários/PROEX
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