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1 APRESENTAÇÃO 

 

  O presente documento trata da apresentação de programas/projetos, elaborados pela Pró-Reitoria 

de Extensão – PROEX/UEPA, que visualiza a necessidade de criação de um sistema de parcerias 

extensionistas nas áreas de educação, tecnologia e saúde para os cento e quarenta e quatro (144) 

municípios paraenses. Demonstra em linhas gerais as ações desenvolvidas como o Programa de Apoio e 

Desenvolvimento às Atividades de Extensão, o Programa Campus Avançado, o Programa de Extensão 

Universitária – PROEXT, o Programa Uepa nas Comunidades, o Programa de Desporto e Lazer, o 

Programa Cine Clube Uepa, o Programa Comando de Saúde nas Rodovias;  as propostas de parcerias 

referentes aos campos experiências de ações de extensão em educação e cultura; as experiências de ações 

de extensão em tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade e as experiências de ações de extensão em 

saúde, trabalho e qualidade de vida;  programação geral do evento atinentes à apresentação da Pró-

Reitoria de Extensão – PROEX , da Pró- Reitoria de Gestão e Planejamento – PROGESP e dos Centros 

de Ciências Sociais e Educação/CCSE/Cursos, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT/Cursos 

e Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS/Cursos.  

A extensão universitária objetiva socializar, democratizar e incorporar conhecimento, 

apresentando-os as diversas comunidades e aos e/ou não universitários. Este conhecimento não se traduz 

em privilégio apenas da minoria que é aprovada no vestibular, mas uma forma de difusão do 

conhecimento à sociedade em geral em consonância com os próprios interesses da comunidade. 
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2 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – PROEX/PA 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Pará – PROEX/PA demonstra sua 

estruturação, competências e definição de funções no Regimento Geral/UEPA (1994) em seu Título IV, 

Capítulo III e art. 54, onde afirma o conceito de que: “A Extensão tem por fim promover a articulação 

entre o ensino e a pesquisa, a universidade e a sociedade”. A definição do conceito de extensão está em 

articulação direta com as diretrizes definidas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX (2012) nos aspectos atinentes à interação dialógica 

universidade X sociedade. 

 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, COMPETÊNCIAS E DINÂMICA DE 

FUNCIONAMENTO 

2.1.1 Estrutura Organizacional 

Figura 1- Organograma da Estrutura Organizacional da PROEX 

 

Fonte: Relatórios de Gestão da PROEX. Período: 2008-2013. Belém/Pará. 

2.1.2 Competências 

As competências da PROEX/UEPA estão definidas no Estatuto Geral/UEPA (1994) na Seção II 

que, em seu Art. 11,  as  define como elaborar, coordenar e supervisionar o Plano Diretor de Extensão 

Universitária; coordenar e supervisionar as atividades de extensão em articulação com os Centros; propor 

a definição de políticas de extensão na Universidade do Estado do Pará; coordenar e supervisionar 

programas de extensão, compreendendo formação profissional e eventos culturais incentivar e apoiar as 

atividades extensionistas na Universidade do Estado do Pará; fomentar o estabelecimento de parcerias 

com a sociedade e instituições governamentais e não governamentais, visando ao desenvolvimento das 

atividades de extensão; incentivar o Programa Artístico-Cultural da Universidade em articulação com os 

Centros, como Núcleo de Arte e Cultura e com organismos culturais da sociedade; estabelecer política de 

bolsas, estímulos e prêmios ao discente da graduação. 

 



8 
 

 

2.1.3Dinâmica de Funcionamento 

A composição da equipe da PROEX/UEPA é constituída de quinze (15) pessoas com formações 

diferenciadas sendo um (01) doutor na área das ciências sociais; um (01) mestre em neurociências; três 

(03) especialistas em gestão escolar, língua portuguesa e literatura, educação e mediação de conflitos 

familiares; quatro (04) graduados em história, pedagogia e tecnólogo em gestão pública; seis (06) 

graduandos em direito, pedagogia, ciências naturais, administração e gestão de recursos humanos 

Articula-se com a sociedade civil e a sociedade política e  os setores internos da  UEPA  como os 

departamentos, os cursos, os núcleos,  os centros   e os grupos de pesquisa como, por exemplo, no  Centro 

de Ciências Sociais e Educação (CCSE) com o  Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação Científica, 

Ambiental e Práticas Ambientais (NECAPS): criado em 1996 realiza ações de ciência, meio ambiente e 

saúde voltadas para a educação da juventude; Grupo de Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na 

Amazônia (PESCA): desenvolve trabalhos de educação popular por meio da arte-educação nas áreas da 

música, dança e teatro; Núcleo de Educação Popular "Paulo Freire" (NEP): desenvolve ações de 

formação de educadores em diversos municípios do estado do Pará, vinculados ao Programa Vale 

Alfabetizar, patrocinado pela Associação Alfabetização Solidária (ALFASOL) e Fundação Vale; Grupo 

de Pesquisa Culturas e Memórias Amazônicas (CUMA): criado em 2003, atualmente é formado por 70 

profissionais, onde são desenvolvidos projetos relacionados às áreas de artes, memória e linguística;  

Grupo de Pesquisa  e Movimentos Sociais Educação e Cidadania na Amazônia (GMSECA) criado em 

2006  com trinta (30) participantes entre professores – pesquisadores, estudantes de graduação, mestrado 

e doutorado com estudos referentes aos movimentos sociais, territorialidade, trabalho e religião.  

As formas de articulação com o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) perpassam 

pelo Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade da UEPA (NEDETA), que 

realiza atendimentos a pessoas com deficiência, por meio de atendimentos e desenvolvendo novas 

tecnologias de acessibilidade; Núcleo de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação de Terapia Ocupacional 

(NUPETO), onde  desenvolve atividades para garantir uma vivência saudável para meninas de 6 a 12 

anos incompletos, vítimas de abuso sexual.     

Atua também em articulação com o Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) através da 

Rede de Incubadoras de Base Tecnológica da Universidade do Estado do Pará (RITU), que oferece 

soluções tecnológicas e de gestão para empreendimentos inovadores nascentes na Região Metropolitana 

de Belém-RMB, através do processo de incubação; do  Laboratório de Educação Ambiental (LEA), onde 

desenvolve atividades e trabalhos de ciência, meio ambiente e educação ambiental por meio de 

campanhas, cursos, minicursos e oficinas de reciclagem, coleta seletiva, entre outros. 

 

2.2 AS AÇÕES DA DESENVOLVIDAS PELA PROEX NO PERÍODO DE 2008-2013 

2.2.1 Programa de Apoio e Desenvolvimento às Atividades de Extensão: Histórico, Ações em Dados 

e Registro de Atividades 

O sentido e o significado dos editais estão na convocação da comunidade acadêmica da UEPA, 

para apoio e desenvolvimento de Projetos de Extensão, disseminando conhecimento, incentivando e 

contribuindo para o desenvolvimento local e regional em questões atinentes à saúde, à educação, à 

tecnologia, o meio ambiente, à sustentabilidade e à cultura. Os critérios de avaliação para o apoio e o 

financiamento de projetos estão diretamente associados aos campos da interdisciplinaridade, nas 

dimensões interna e externa, mediante o desenvolvimento de ações inovadoras que elevem a qualidade do 

ensino de graduação.  

As áreas temáticas do programa enfatizam a cultura, educação, saúde; ciência e tecnologia e 

inovação para inclusão social; pesca e agricultura, meio ambiente e recursos naturais; desenvolvimento 
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urbano; redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza; geração de trabalho e renda por 

meio do apoio e fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários; direitos humanos e 

movimentos sociais; promoção da igualdade racial; mulheres e relações de gênero; esporte e lazer; 

produção de conteúdos técnico e especializado, mediante consulta prévia, aos povos indígenas, 

quilombolas e povos e comunidades tradicionais; comunicação, inclusão produtiva e desenvolvimento 

regional: rotas de integração nacional, justiça e  do indivíduo privado de liberdade, juventude, articulação 

e participação social na perspectiva dos direitos humanos.  

Neste contexto a extensão universitária é, na realidade, uma forma de interação que deve existir 

entre a universidade e a comunidade na qual está inserida. Funciona como uma via de duas mãos, uma 

troca de conhecimentos, em que a universidade também aprende com a própria sociedade sobre os 

valores e as formas da cultura das comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. A tabela abaixo 

demonstra o registro histórico das ações realizadas no período, 2008-2013, em termos do número de 

projetos avaliados, financiados, estudantes/ bolsistas e professores envolvidos no presente programa. 

 

PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO: HISTÓRICO, AÇÕES E 

REGISTRO. PERÍODO: 2008 -2013.  

SITUAÇÃO 

GERAL DO 

PROGRAMA 

PROJETOS 

QUANTIDADE/ ANOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Abs. % Abs. % Abs % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

AVALIADOS 164 36,29 100 22,12 - - 59 13,05 - - 129 28,54 452 100 

FINANCIADOS 62 23,00 50 19,00 - - 44 17.00 - - 108 41,00 264 100 

BOLSISTAS DE 

GRADUAÇÃO 
121 44,00 76 27,64 - - 45 16,36 - - 33 12,00 275 100 

PROFESSORES 

ENVOLVIDOS 
61 15,80 50 12,95 - - 167 43,27 - - 108 27,98 386 100 

FONTE: RELATÓRIOS PROEX/UEPA. PERÍODO: 2008-2013. BELÉM/PA.  

Nota: Os projetos aprovados nos Editais de 2009 e 2011 foram executados, respectivamente, em 2010 e 2012/2013. 

Ao longo de seis (06) anos da existência dos editais foram aprovados duzentos e sessenta e quatro 

(264) projetos que geraram o atendimento de duzentos e setenta e cinco estudantes/bolsistas (275) e a 

participação de trezentos e oitenta e seis docentes (386). No período, 2008-2013, observa-se maior 

crescimento de projetos aprovados em 2013 (108/41%) mas, em termos de estudantes/bolsistas, a maior 

marca ocorre em 2008 (121/44%) e, em relação à participação de docentes envolvidos se verifica em 

2011 (167/43,27%) mas, cuja execução ocorre em 2012/2013. 

 

2.2.2 Programa Campus Avançado: Histórico, Ações e Registro 
O Campus Avançado objetiva contribuir para o desenvolvimento local e regional ofertando as 

atividades educativas, culturais e científicas que visem o desenvolvimento sociopolítico, educacional e 

econômico das populações – ribeirinhas, quilombolas e indígenas - dos cento e quarenta e quatro (144) 

prefeituras municipais paraenses. A parceria efetivada com os municípios é realizada de modo em que a 

UEPA entra com o financiamento direto das bolsas para os discentes, os docentes e o material de 

consumo previsto em cada projeto. Os municípios parceiros fornecem o transporte, hospedagem e 

alimentação da equipe envolvida, bem como selecionam o público alvo apto a participar de cada projeto. 

A execução conta com o transporte de equipes de até seis (06) pessoas - professores, técnicos e alunos - 

que se deslocam até o município e permanecem durante uma semana desenvolvendo projetos de caráter 

interdisciplinar, aprovados previamente por um comitê científico interno da UEPA, que os avalia com 

base nos critérios da adequação às necessidades do município selecionado às áreas temáticas; enfoque 
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interdisciplinar; exequibilidade da proposta orçamentária; relevância científica, cultural, pedagógica e 

social.  

As ações de extensão priorizam as comunidades dos cento e quarenta e quatro (144) municípios 

paraenses nas áreas de educação, saúde, tecnologia e meio ambiente, no sentido de contribuir e minimizar 

os problemas da realidade social local e, ao mesmo tempo, possibilitar aos alunos um universo de 

referências sociais, políticos e culturais geradores do processo de articulação no campo dialógico entre a 

universidade e a comunidade. 

 As tabelas abaixo tratam do processo histórico em que demonstra que, no período de seis (06) 

anos, foram financiados duzentos e cinquenta e seis (256) projetos em atendimento para seiscentos e 

noventa (690) bolsistas e duzentos e quarenta e oito (248) professores. 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO – CAMPUS AVANÇADO: HISTÓRICO, AÇÕES E REGISTRO. PERÍODO: 2008 -

2013.  

SITUAÇÃO 

GERAL DO 

PROGRAMA 

PROJETOS 

QUANTIDADE/ ANOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

AVALIADOS 40 15,15 63 23,86 - - - - 105 39,78 56 21,21 264 100 

FINANCIADOS 27 10,55 29 11,32 62 24,22 51 19,92 42 16,41 45 17,58 256 100 

BOLSISTAS DE 

GRADUAÇÃO 
126 18,26 81 11,74 135 19,56 140 20,30 114 16,52 94 13,62 690 100 

PROFESSORES 

ENVOLVIDOS 
27 10,89 29 11,70 62 25,00 51 20,56 38* 15,32 41* 16,53 248 100 

FONTE: RELATÓRIOS PROEX/UEPA. PERÍODO: 2008-2013. BELÉM/PARÁ.  
Obs1: No ano de 2012, houve 42 projetos aprovados, porém executados apenas 38. Obs2: Em 2013, quatro projetos foram executados por 

técnicos, devido a indisponibilidade física dos docentes. 

 

PROJETOS EXECUTADOS DO PROGRAMA DE EXTENSÃO – CAMPUS AVANÇADO POR MUNICÍPIO. 

PERÍODO: 2011 -2013.  

MUNICÍPIOS 

QUANTIDADE/ ANOS 

2011 2012 2013 

Abs. % Abs. % Abs. % 

AUGUSTO CORRÊA - - - - 01 2,38 

ALTAMIRA 03 5,88 03 12,00 04 9,52 

BARCARENA 03 5,88 03 12,00 03 7,14 

BELÉM 07 13,73 - - - - 

BRAGANÇA - - - - 01 2,38 

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - - - - 01 2,38 

BUJARU - - - - 04 9,52 

CAMETÁ 02 3,92 02 8,00 02 4,76 

CASTANHAL - - - - 01 2,38 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 02 3,92 01 4,00 01 2,38 

COTIJUBA (DISTRITO DE BELÉM) - - - - 01 2,38 

IGARAPÉ-AÇU 03 5,88 01 4,00 02 4,76 

IGARAPÉ-MIRI - - 01 4,00 - - 

MARABÁ 01 1,96 - - - - 

MOJU 13 25,50 04 16,00 06 14,29 

PARAGOMINAS 02 3,92 02 8,00 01 2,38 

REDENÇÃO 03 5,88 02 8,00 03 7,14 

SALVATERRA 06 11,77 - - 02 4,76 

SANTARÉM 03 5,88 02 8,00 06 14,29 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 02 3,92 - - 01 2,38 

TOMÉ-AÇU - - 02 8,00 - - 

TUCURUÍ 01 1,96 02 8,00 02 4,76 

TOTAL GERAL 51 100 25 100 42* 100 

FONTE: RELATÓRIOS PROEX/UEPA. PERÍODO: 2011-2013. BELÉM/PARÁ.  

Obs: Houve 02 (dois) projetos executados duplicadamente em outros 02 (dois) municípios distintos. 
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Observa-se também um relativo crescimento da participação das prefeituras paraenses na absorção 

de projetos organizados pelos docentes da UEPA/PROEX nas diversas formas de ações ligadas à 

educação, saúde e tecnologia e, em especial, os de Conceição do Araguaia, Altamira, Barcarena, Cametá, 

Igarapé Açu, Mojú, São Miguel do Guamá, Paragominas, Redenção, Santarém, Tucuruí, que atuam de 

forma significativa nas atividades relacionadas ao Campus Avançado.  

 

2.2.3 Programa de Extensão Universitária – PROEXT  

O Programa de Extensão Universitária – PROEXT trata do conjunto de projetos aprovados e 

financiados com recursos oriundos do Ministério de Educação – MEC, Secretaria do Ensino Superior – 

SESu que, mediante editais, convoca Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior a apresentarem 

propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da extensão universitária. O 

PROEXT/MEC/SESu é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com 

ênfase na inclusão social, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização 

da extensão no âmbito das Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior. 

Este Programa/projeto procura dotar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior de 

melhores condições de gestão em suas atividades acadêmicas de extensão no desenvolvimento de 

programas e projetos, conforme o enquadramento da instituição, que contribuam para a implementação de 

políticas públicas; potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações propostas, projetando a 

natureza das mesmas e a missão das instituições de ensino superior públicas; estimular o 

desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação profissional pautada na 

cidadania e na função social da educação superior;  contribuir para a melhoria da qualidade de educação 

brasileira por meio do contato direto dos estudantes com realidades concretas e da troca de saberes 

acadêmicos e populares.  

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PROEXT: 2010 – 2014 

SITUAÇÃO GERAL 

DO PROGRAMA 

PROJETOS 

QUANTIDADE/ ANOS 

2010 2011 2013 2014 Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

FINANCIADOS 03 10,34 15 51,73 10 34,48 01 3,45 29 100 

BOLSISTAS DE 

GRADUAÇÃO 
10 6,13 102 62,58 35 21,47 16 9,82 163 100 

PROFESSORES 

ENVOLVIDOS 
20 16,81 45 37,82 47 39,49 07 5,88 119 100 

       FONTE: RELATORIOS PROEX/UEPA. PERÍODO: 2008-2013. BELÉM/PARÁ. 

 

Os docentes desta Instituição de Ensino Superior – IES/UEPA aprovaram ao longo de quatro (04) 

anos um conjunto de projetos/programas, que demonstram a eficiência e criatividade de seus mestres e 

doutores. A tabela acima demonstra a historicidade de suas ações apresentando a existência de vinte e 

nove (29) projetos financiados, cento e sessenta e três (163) bolsistas e cento e dezenove (119) 

professores onde a maior concentração refere-se /no ano de 2011 em termos de financiamento 

(15/51,73%), bolsistas (102/62,58%) e, em 2013 (47/39,49%) professores. 

 

2.2.4 Programa UEPA nas Comunidades 

O Projeto criado em 2009 e denominado de MUTIRÃO DA CIDADANIA onde tratava de um 

conjunto de ações de cunho social e educativa visando atender a população com serviços diretos e 
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básicos, agregando ações de vários órgãos do Governo do Estado do Pará, numa missão integrada, 

oferecendo às populações, serviços essenciais de saúde, segurança, educação, lazer, informação, 

assistência social e cidadania.  

A Universidade do Estado do Pará, por meio da PROEX participou das ações, as quais foram 

coordenadas por docentes e discentes de diversos cursos da UEPA, promovendo a interação entre 

universidade e comunidade. No ano de 2010 a UEPA continuou com o projeto com nova denominação - 

UEPA nas Comunidades - onde as atividades passam a ser apoiadas financeiramente com recursos 

próprios da UEPA.  

Entre as diversas atividades pode-se elencar: atenção à saúde da criança através de consultas 

pediátricas; avaliação física e nutricional; programa HIPERDIA com verificação de glicemia e pressão 

arterial; palestras e oficinas sobre DST/AIDS, Educação Ambiental, Contadores de Estórias e Saúde da 

Família; exame do PCCU; Oficina de reaproveitamento de Garrafas PET; Atividades de Brinquedoteca; 

Teatro de Fantoches; Musicalização; Desenho; Oficina do Observatório Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; Palestras sobre Sexualidade; Reeducação postural, entre outros. A equipe técnica é 

composta por docentes, servidores e estudantes da UEPA e de outras IES e vários órgãos públicos 

parceiros. O fundamental é a integração nas ações de ensino, pesquisa e extensão para obter o 

crescimento acadêmico através de experiências inovadoras na UEPA. 

 

PÚBLICO ATENDIDO POR MUNICÍPIO: UEPA NAS  

COMUNIDADES. PERÍODO: 2012-2013  

MUNICÍPIOS ATENDIDOS 

PÚBLICO ATENDIDO 

2012 2013 

Abs. % Abs. % 

ALTAMIRA 1.047 8,55 - - 

BELÉM - - 665 59,86 

BUJARU 1.067 8,71 446 40,14 

CASTANHAL 189 1,54 - - 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2.017 16,48 - - 

MARABÁ 1.096 8,95 - - 

MARITUBA 893 7,30 - - 

MOJU 789 6,44 - - 

REDENÇÃO 1.216 9,93 - - 

SANTARÉM 967 7,90 - - 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 648 5,30 - - 

VIGIA 2.315 18,90 - - 

TOTAL GERAL 12.244 100 1.111 100 

FONTE: RELATÓRIO PROEX/UEPA. PERÍODO: 2012-2013. BELÉM/PARÁ. 

 

 

2.2.5 Núcleo de Desporto 

O Núcleo de Desporto da UEPA – NDES/UEPA, vinculado a Pró–Reitoria de Extensão é 

responsável pelo desenvolvimento de práticas esportivas no âmbito da universidade. Os objetivos estão 

diretamente associados à complementação da formação acadêmico-profissional na área do treinamento 

desportivo (rendimento) em interação com os projetos políticos -pedagógicos da Universidade e dos 

cursos;  à oportunizar a criação de projetos para equipes multidisciplinares nas áreas afins; à oportunizar a 

criação de projetos de iniciação cientifica e produção de conhecimentos nas respectivas áreas; à estimular 

à prática de esportes entre os docentes, discentes e funcionários; á ampliação da participação da 

universidade em competições universitárias, tanto em nível regional quanto nacional; á promover e 

divulgar o nome da UEPA através de momentos de intercâmbios esportivos com outras instituições;  
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promover a integração, capital e interior, da Universidade do Estado do Pará, através do esporte nas suas 

amplas áreas de atuação; ao estabelecimento de parcerias de incentivo financeiro ao esporte universitário; 

à estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos esportivo, em sintonia com a pesquisa e extensão da 

UEPA;  à realizar cursos e eventos educacionais a partir de demandas emanadas dos discentes e docentes 

do UEPA; à assessorar na elaboração de projetos de desporto (extensão), para a comunidade acadêmica 

ou comunidades em geral.  

 

PARTICIPANTES POR ATIVIDADES ESPORTIVAS: NÚCLEO DE DESPORTO. PERÍODO: 2008 -2013.  

ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

QUANTIDADE/ ANOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

COPA UEPA DE 

HANDEBOL 
2.450 100 - - - - - - - - - - 2.450 100 

COPA UEPA DE 

VOLEI 
- - - - - - - - - - 90 100 90 100 

HANDEBOL DA 

UEPA 
200 100 - - - - - - - - - - 200 100 

JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS 

PARAENSES – JUPS 

200 69,21 09 3,11 - - - - - - 80 27,68 289 100 

JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS 

BRASILEIROS - 

JUBS 

- - - - - - - - - - 15 100 15 100 

RENASCER PELO 

FUTSAL 
30 100 - - - - - - - - - - 30 100 

JOGOS DE 

INTEGRAÇÃO DA 

UEPA 

1.000 100 - - - - - - - - - - 1.000 100 

FUTSAL 

MASCULINO DO 

CLUBE ESPORTE 

BELÉM 

- - 40 100 - - - - - - - - 40 100 

CURSOS DE 

TREINAMENTO 
- - 05 20,00 - - - - - - 20 80,00 25 100 

PALESTRAS - - 30 100 - - - - - - - - 30 100 

PREPARAÇÃO DA 

EQUIPE DE FUTSAL 
- - 15 53,57 - - 13 46,43 - - - - 28 100 

PREPARAÇÃO DA 

EQUIPE DE VÔLEI 
- - 25 65,79 - - 13 34,21 - - - - 38 100 

LERES* - - 60 100 - - - - - - - - 60 100 

PREPARAÇÃO DA 

EQUIPE DE 

ATLETISMO 

- - - - - - 02 100 - - - - 02 100 

TORNEIO DE 

FUTSAL 

UNIVERSITÁRIO 

- - - - - - - - - - 80 100 80 100 

TREINAMENTO 

DESPORTIVO 

UNIVERSITÁRIO 

- - - - - - - - - - 80 100 80 100 

SELETIVAS - - - - - - - - - - 150 100 150 100 

LIGA DE ESPORTES 

UNIVERSITÁRIOS 

DO PARÁ 

- - - - - - - - - - 70 100 70 100 

FONTE: RELATÓRIOS PROEX/UEPA. PERÍODO: 2008-2013. BELÉM/PA. 

LEGENDA: LERES – Laboratório de Exercício Resistido e Saúde. 
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2.2.6    Programa Cine Clube Uepa 

O Programa Cineclube UEPA surgiu com a proposta de utilizar o cinema como recurso 

pedagógico, empregando-o como ferramenta em debates de questões sociopolíticas e nas artes. 

Visto como uma forma de estímulo à aprendizagem a realização do Cineclube pretende suscitar o debate 

da estrutura geral do cinema e o que ele representa, fomentando assim o ensino dos alunos de arte, 

demonstrando a importância do cinema na relação ensino-aprendizagem, expondo a relação do cinema 

como ciência e a arte cinematográfica tanto na capital como nos Campus da interiorização da UEPA. 

 

 

PROGRAMA CINE CLUBE UEPA: FILMES EXIBIDOS.  

PERÍODO: 2013.  

FILMES 

QUANTIDADE 

2013 

Belém Cametá Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Doze homens e uma sentença 13 100 - - 13 100 

Amistad - - 20 100 20 100 

A Criação 11 100 - - 11 100 

FONTE: RELATÓRIOS PROEX/UEPA. PERÍODO: 2013. BELÉM/PA.  

 

2.2.7    Comandos de Saúde nas Rodovias 

O presente Projeto de Extensão Universitária tem sua importância na medida em que busca por 

meio de ações conjuntas da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e a Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) promover a educação em saúde junto aos condutores de veículos de carga que utilizam as rodovias 

federias dentro do Estado do Pará. Pretende-se fazer um diagnóstico da saúde e qualidade de vida desses 

profissionais, bem como proporcionar a esses profissionais educação em saúde para que possam, através 

de mudança de hábitos terem uma saúde melhor e uma profissão mais segura. 

 

PROGRAMA COMANDO DE SAÚDE NAS RODOVIAS: AÇÕES DESENVOLVIDAS POR MUNICÍPIO. 

PERÍODO: 2013.  

MUNICÍPIO 

 

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 

Alunos Motoristas Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Mosqueiro (Distrito de Belém) 28 22,76 95 77,24 123 100 

Castanhal  29 23,39 95 76,61 124 100 

FONTE: RELATÓRIO PROEX/UEPA. PERÍODO: 2013. BELÉM/PARÁ. 
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3 PROPOSTA AOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ 

Os estudos que ora apresentamos objetivam instituir parcerias em vários campos do conhecimento 

da extensão visando fomentar o estabelecimento de parcerias com a sociedade e instituições 

governamentais e não governamentais. Daí a necessidade desta convocação visando o estabelecimento de 

parcerias e articulações constantes com os (as) prefeitos (as) das cento e quarenta e quatro (144) 

prefeituras do estado do Pará para desenvolver programas, projetos, assessorias, atividades que venham 

contribuir para efetivação e solução de demandas que afetam a sociedade local.  

A PROEX/UEPA propõe para efeito de parceria a assinatura TERMO DE RECIPROCIDADE Nº 

001/2014 para ser celebrado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA e as cento e 

quarenta e quatro (144) prefeituras do estado do Pará objetivando a cooperação mútua na realização de 

parcerias sem fins lucrativos.  O presente TERMO  envolvera os diversos programas e suas temáticas 

referentes à saúde da criança e do adolescente; educação e saúde da mulher grávida; promoção da saúde 

aos pacientes do programa Hiperdia; formas de utilização racional dos medicamentos; saúde, meio 

ambiente e musicalização; saúde do trabalhador rural e urbano; vivências nos assentamentos rurais; 

orientações aos pais e educadores em relação aos distúrbios infantis; participação comunitária para o 

monitoramento de focos de esquistossomose; mini-curso: instrumentos de regularização fundiária;  mini-

curso: formação de agentes de saúde em manejo de pacientes com hipertensão arterial  mini-curso: 

formação de lideranças populares para a democratização de direitos como saúde, educação, orçamento 

participativo, prestação de contas, etc.; mini-curso: formação de agentes esportivos na organização  de 

campeonatos ou torneios em diversas modalidades esportivas; caminhada ecológica; caminhada 

ecológica; mini-curso: formação de conselheiros para os conselhos municipais com simulação da prática 

dos conselhos; mini-curso: formação de agentes sócio-culturais em esporte e lazer em ambientes 

escolares; mini-curso: formação de educadores sobre identidade e cultura brasileira; mini-curso: formação 

de agentes comunitários de saúde  em educação, sexualidades e infecções sexualmente transmissíveis; 

mini-curso: formação de educadores sobre identidade e cultura brasileira; oficina de  danças regionais: 

leituras temáticas, indumentárias e encenação; mini-curso: formação de agentes comunitários de saúde 

em estratégias de atenção integrada - doenças prevalecentes na infância; oficina de educação e saúde 

ambiental: relações entre saneamento urbano, tratamento de água e doenças populacionais;  oficina  sobre 

olhares que fazem a “diferença”: práticas discursivas acerca da educação inclusiva e da educação 

indígena; programa de rádio: as trilhas e os saberes locais; oficina sobre a juventude e o teatro: 

depoimentos, canais de participação, transformação e encenação. 
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4  PROGRAMAÇÃO  GERAL DO EVENTO 

 

09h00 - 09h30: ABERTURA – Objetivos e processo da institucionalização de parceria entre as cento e 

quarenta e quatro (144) prefeituras e a Universidade do Estado do Pará – UEPA/PROEX.  

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Reitor da Universidade do Estado do Pará – Prof. Dr. Juarez Antônio 

Simões Quaresma; Vice- Reitor – Prof. Dr. Rubens Cardoso da Silva; Secretário Especial de Promoção 

Social -  Prof. Dr. Alex Bolonha Fiúza de Mello; Federação das Associações dos Municípios do Estado 

do Pará (FAMEP) - Elias Guimarães Santiago; Presidente da Assembleia Legislativa - Márcio Miranda; 

Representantes das Secretarias de Saúde e Ciência e Tecnologia.  

9h35-10h05 – Sistema de parcerias entre Universidade do Estado do Pará e Prefeituras dos Municípios do 

Pará.  Prof. Prof. Dr. Rubens Cardoso da Silva -  Vice- Reitor/UEPA 

 

10h05 -10h10: Apresentação de Vídeo Institucional 

 

10h15 - 10h55:  COFFEE  BREAK 

 

11h00 – 12h30: Apresentação dos Programas/Projetos da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX/UEPA:  

Profª. Drª Maria Marize Duarte – Pró-Reitora de Extensão da UEPA, Prof. Esp. Anderson Madson 

Oliveira Maia – Diretor de Extensão/PROEX/UEPA e Prof. MSc. Alexandre Maia de Farias – Núcleo de 

Desportos/ PROEX/UEPA. 

 

12h30 -13h00: Apresentação do Núcleo de Assistência Estudantil – NAE – Coordenador – Prof. MSc. 

Raimundo Afonso Delgado. 

 

13h05 – 13h35: Apresentação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS – Profª Drª Ana 

Gracinda 

 

13h40 - 14h20: Representante do Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE 

 

14h25 – 14h55: Representante do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT 

  

15h00 – 15h30: Debate 

 

15h30: Encerramento 
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