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1. Introdução

1.1 Identificação

     Edital: BEXT-2011

     Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

     Unidade Geral: PROExC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

     Unidade de Origem: PRAE - Pró-Reitoria de Atividades de Extensão

Período da Ação

     Início Previsto: 29/12/2012

     Término: 29/12/2013

     Ação vinculada à programa de extensão: Não

     Nome do programa de extensão:  

Caracterização da Ação

     Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas » Economia Doméstica

     Linha de Extensão: Saúde Humana

1.2 Resumo

     Título: Gênero, Maternidade, Família e Cidadania: um diálogo com as mulheres usuárias
do Programa Mãe Legal

     Resumo da proposta: O objetivo do projeto de extensão “Maternidade, Gênero, Família e Cidadania: um
diálogo necessário” é dialogar e refletir junto às instituições, organizações e
entidades de Pernambuco, sobre as categorias maternidade, família e cidadania
numa perspectiva de gênero, no sentido de multiplicar o debate sobre estas
questões, partindo da referência teórica sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos
e a garantia destes direitos na sociedade. O projeto conta com a participação das
coordenadoras do Observatório da Família e do Núcleo de Pesquisa e Estudo
sobre a Mulher (NUPEM) do Departamento de Ciências Domésticas/UFRPE. Este
diálogo desenvolve-se a partir do contato com o público-alvo (parcerias), na
realização de reuniões e planejamento coletivo da metodologia adotada nas
palestras, seminários, formações, aulas e grupos de estudos. Além disso, são
produzidos boletins informativos e formativos que são divulgados na rede social, e
questionários, planilhas, registros fotográficos e relatórios que alimentam o banco
de dados do Observatório da Família.

     Palavras-chave: Gênero, maternidade, família, cidadania

1.3 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 12 horas

     Periodicidade: Mensal

     A Ação é Curricular: Não

     Abrangência: Local

     Tem Várias Turmas: Não

     Tem Limite de Vagas: Não

     Tem inscrição: Não

     Local de Realização: Instituições da cidade de Recife

     Período de Realização: 12 meses de duração do projeto

1.4 Público / Certificado
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     Tipo/Descrição do Público Atingido: Docentes, estudantes e parceiros envolvidos com o projeto

     Número de pessoas atendidas: 8

     A ação atingiu o público que pretendia
em(0 a 100): 80

Certificados

     Unidade Geral Responsável: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

     Unidade Geral Responsável: Pró-Reitoria de Atividades de Extensão

     Número para Participantes: 0

     Número para Equipe de Execução: 8

1.5 Objetivos

     Objetivos Propostos: Objetivo Geral: Criar um grupo de diálogo – no formato de oficinas - com as
mulheres usuárias do Programa Mãe Legal e suas famílias para desenvolver um
trabalho educativo sobre as temáticas de gênero, maternidade, família e
cidadania, no sentido de sensibilizá-las sobre os seus direitos, através de
conversas abertas e participativas. Objetivos Específicos: Construir com as
mulheres do Programa e suas famílias, em oficinas, a discussão sobre as relações
de gênero, maternidade, família e cidadania. Contribuir para a formação
acadêmica em economia doméstica, a partir da vivência junto às mulheres do
Programa e suas famílias, no sentido de construir conhecimentos sobre as
temáticas propostas, fundamentadas nas experiências socializadas nas oficinas.
Escutar e registrar as demandas das mulheres do Programa e propor estratégias,
a partir dos conhecimentos das disciplinas do curso de Economia Doméstica, de
melhoria da qualidade de vida e garantia dos direitos deste público-alvo. Construir
junto à coordenação do Programa Mãe Legal ações de melhoria da qualidade de
vida, como resposta às demandas das mulheres do Programa e suas famílias.
Contribuir para que essas mulheres e suas famílias, através da construção do
conhecimento destas categorias, possam refletir sobre o processo de adoção com
amparo legal, um dos objetivos do programa Mãe Legal.

     Objetivos Realizados: O objetivo do projeto foi de dialogar e refletir junto às instituições, organizações e
entidades de Pernambuco, sobre as categorias maternidade, família e cidadania
numa perspectiva de gênero, no sentido de multiplicar o debate sobre estas
questões, partindo da referência teórica sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos
e a garantia destes direitos na sociedade.

     A ação alcançou seus objetivos(0 a 100): 70

     razão(ões): Falta de Recurso; Problemas com púplico alvo

1.6 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

1.7 Resultados da Ação

     Melhoria da infra-estrutura: Não

     Integração acadêmica: Sim

     Descrição: publicação em eventos científicos e envolvimento com o público-alvo

     Integraçã entre as áreas de conhecimento: Sim

     Publicações: Sim

     Capacitação técnico-científicas: Sim

     Divulgação da Tecnologia: Sim

     Resultados efetivos e eficientes: Sim

1.8 Impactos

     Impacto científico: Sim

     Impacto tecnológico: Não
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     Impacto econômico: Não

     Impacto social: Sim

     Impacto ambiental: Não

1.9 Produtos Gerados

     Gerou produtos: Não

Produção Bibliográfica
Quantidade

Nacional Internacional
Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos especializados (nacional ou
internacional) com corpo editorial

Livros e capítulos publicados com corpo editorial e ISBN

Organização e editoração de livros e periódicos com corpo editorial

Comunicações em anais de congressos e periódicos

Resumo publicado em eventos científicos

Texto em jornal ou revista (magazine)

Trabalho publicado em anais de evento

Partitura musical (canto, coral, orquestra, outra)

Tradução de livros, artigos, ou outros documentos com corpo editorial

Prefácio, posfácio, apresentação ou introdução de livros, revistas, periódicos ou outros meios.

Outra

 
Produção Cultural Quantidade

Apresentação de obra artística (coreográfica, literária, musical, teatral, outra)

Exposição de artes visuais (pintura, desenho, cinema, escultura, fotografia, gravura, instalação, televisão, vídeo ou
outra)

Arranjo musical (canto, coral, orquestral, outro)

Composição musical (canto, coral, orquestral, outro)

Sonoplastia (cinema, música, rádio, televisão, teatro ou outra)

Apresentação em rádio ou TV (dança, música, teatro ou outra)

Curso de curta duração

Obra de artes visuais

Programa de rádio ou TV

Outra

1.10 Financeiro

     Recurso Financeiro: R$ 4.320,00

     Total da Receita: R$ 4320

0 0

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 

0

0 

0

0

0

1

0

0

0
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     Total da Despesa: R$ 4320

     Órgão Financeiro: Conta Única

     Gestor: Fabiane Alves Regino / Docente

     Convênio/Contrato: Não

Elementos da Receita (Com Bolsas de Extensão) R$
Arrecadação 0,00
Recursos da IES: Bolsas de Extensão + Outras Rubricas 4.320,00
Recursos de Terceiros e/ou Contrapartida 0,00

Total 4.320,00

Elementos da Receita (Sem Bolsas de Extensão) R$
Arrecadação 0,00
Recursos da IES: Outras Rubricas 0,00
Recursos de Terceiros e/ou Contrapartida 0,00

Total 0,00

Elementos de Despesa  Arrecadação  IES  Terceiros  Total 
Bolsas de Extensão - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00
Bolsas de Extensão - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00
Diárias (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo (3390-30) 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens (3390-33) 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Terceiros - Física (3390-36) 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Terceiros - Jurídica (3390-39) 0,00 0,00 0,00 0,00
Material Permanente (4490-52) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 4.320,00

  Quatro Mil e Trezentos e Vinte Reais  

1.11 Mudanças e Dificuldades

     Mudanças ocorridas: O projeto inicialmente era especifico ao 'Programa Mãe Legal', mas ao longo do
seu desenvolvimento foi se expandindo para outros espaços. Sendo necessário a
mudança do Titulo. O título a ser colocado nos certificados é : Maternidade,
Gênero, Família e Cidadania: um diálogo necessário

     Dificuldades ocorridas: Ter como foco o Programa Mãe Legal.

1.12 Conclusões e Perspectivas
É importante destacar como resultados deste projeto, a oportunidade de vivenciar a partir dos contatos com instituições, organizações
e entidades parceiras do Observatório da Família, as diversas demandas que abarcam as temáticas de gênero, maternidade, família e
cidadania, em suas práticas cotidianas de trabalho. Entender essas categorias na dinâmica de trabalho do público-alvo contemplado
pelo projeto representou um desafio para a equipe do projeto que teve a possibilidade de trabalhar metodologias diferentes e planejar
atividades que realmente contribuíssem para o processo de formação e construção desse diálogo.
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Cabe destacar que no processo de aproximação com o público-alvo do projeto, algumas instituições/organizações se colocaram
acessíveis para estabelecer esse diálogo com a Universidade e estas foram selecionadas como público-alvo. Isso implicou em planejar
estratégias de aproximação que viabilizasse a realização do projeto e pudesse contribuir para o desdobramento das ações, de forma
mais eficaz e efetiva. No decorrer do projeto desenvolvemos ações formativas, educativas e informativas para um público diverso,
como palestras, seminários, aulas, oficinas e grupos de estudos, compondo um grupo formado por profissionais da assistência social,
do atendimento socioeducativo e protetivo, conselheiros tutelares e de direitos, promotores/as da paz das escolas públicas, e parte da
equipe da 2ª Vara da Infância e Juventude do Recife/PE, estudantes de graduação e pós-graduação, e por fim, adolescentes
estudantes de escolas públicas de Arcoverde-PE. As temáticas do projeto de extensão foram trabalhadas com o público dos parceiros
do Observatório da Família e NUPEM. 
Foram trabalhados diversos temas, entre eles destacamos: os Direitos Sexuais e Reprodutivos e a garantia destes direitos, cidadania,
infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, políticas de saúde, a questão de gênero (identidade de gênero),
direito a maternidade livre, famílias e novos arranjos, vínculos familiares e adoção, mediação de conflitos, entre outras temáticas que
fomentaram os debates. Percebeu-se ao longo destas ações que ainda existe a naturalização da condição das mulheres enquanto
mães, uma valorização da família nuclear (mãe, pai e filhos) e da maternidade biológica, que implica no diálogo acerca da adoção. As
noções dos direitos sexuais e reprodutivos e a garantia dos mesmos representa um grande desafio na prática para o público-alvo deste
projeto, sobretudo, para as Casas de Acolhimento de jovens (meninos e meninas) em situação de rua. Neste contexto, a construção da
cidadania não pode ser pensada apenas a partir das diferenças sexuais existentes entre homens e mulheres, já que na esfera política
essa diferença não é totalmente válida, pois em muitos momentos tratar igualmente mulheres e homens implica em uma prática
desigual, em função do modelo excludente enraizado (MOUFFE, 1996).
Acredita-se na importância das discussões de gênero para “desconstruir” um pensamento hegemônico e patriarcal que delineia todas
as relações sociais e reafirma a exclusão e a discriminação das mulheres no espaço público. A questão da maternidade está
diretamente relacionada às questões de gênero e cidadania, considerando a construção de padrões hierárquicos da sociedade
patriarcal capitalista, que define os lugares e funções a serem ocupados e exercidos por homens e mulheres, tal como a garantia dos
direitos sociais. Nesta dinâmica hierárquica as mulheres são consideradas inferiores aos homens, sendo muitas vezes reduzidas à sua
função reprodutiva, fruto desta construção histórico-cultural patriarcal, que tem como base as relações de poder, do homem sobre a
mulher. Ou seja, o gênero “é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, é
um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p.86).
Ainda destacamos a elaboração e análise feita pela equipe do projeto de questionários, planilhas e relatórios como demanda de
algumas instituições. A equipe participou de diversos seminários promovidos pela 2ª Vara da Infância e Juventude do Recife/PE e pela
Prefeitura do Recife e se fez presente em eventos ligados ao universo acadêmico e áreas de conhecimento relacionado às ações do
projeto. Também foi realizado pela equipe do projeto, o Seminário “Estado e Direitos Reprodutivos: em defesa da plataforma pela
maternidade livre, contra a criminalização das mulheres e pelo direito à autodeterminação reprodutiva”, na Universidade Federal Rural
de Pernambuco, que contou com a participação do público do projeto, discentes e docentes. A bolsista deste projeto apresentou o
trabalho intitulado 'Maternidade, Gênero, Família e Cidadania: um diálogo necessário' resultante das atividades realizadas no decorrer
do projeto de extensão, na XII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão e XII CONEX, realizado na UFRPE. Este trabalho publicado
nos anais dos eventos citados anteriormente. Como desdobramento deste projeto, no ano de 2013 trabalharemos essas temáticas com
as adolescentes do Case Santa Luzia em Recife.
A proposta deste projeto era destacar a importância do diálogo das categorias postas nas práticas do público-alvo, pois entendemos
que a maternidade quando considerada como uma identidade natural e única das mulheres passa a limitá-las, além de reconhecê-las a
partir da sua capacidade de reprodução acima de outras funções sociais (LUNA, 2003). Desta forma, é importante debater e inserir nas
discussões cotidianas a questão dos direitos sexuais e reprodutivos garantidos às mulheres pela Constituição Federal e ao mesmo
tempo refletir sobre os fundamentos e direitos estabelecidos.
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SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto Alegre, vol. 20, n. 2, p.71-99, jul/dez. 1995.

TJ/PE. TRIBUNAL DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. Adoção: TJ/PE lança Programa 'Mãe Legal' na Maternidade Barros Lima. 2011.
Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI129113,11049-
TJ+PE+lanca+Programa+Mae+Legal+na+Maternidade+Barros+Lima. Acesso em: 20/12/2011.

1.14 Observaçães/Sugestões
Aumentar o valor da bolsa de extensão e ampliar o apoio em transporte para podermos realizar as atividades de extensão.

1.15 Arquivos Anexos
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   Não há nenhum arquivo anexo.

2. Equipe de Execução

2.1 Dados Gerais

     Mudança na equipe de execução: Não

2.2 Membros da Atividade

Docentes da UFRPE/SEDE/DCD
Nome Regime de Contrato Instituição Carga Função

Fabiane Alves Regino Dedicação exclusiva UFRPE/SEDE/DCD 332 hrs Coordenador(a),
Gestor

Laura Susana Duque-arrazola Dedicação exclusiva UFRPE/SEDE/DCD 460 hrs Colaborador
Raquel de Aragão Uchôa Fernandes - UFRPE/SEDE/DCD 372 hrs Colaborador

Discentes da UFRPE/SEDE/DCD
Nome Curso Instituição Carga Funções

Tamires Carolina Marques Fabricio Economia Doméstica UFRPE/SEDE/DCD 6720 hrs Bolsista de
Extensão

Técnico-administrativo da UFRPE/SEDE/DCD
   Não existem Técnicos na sua atividade
Outros membros externos a UFRPE/SEDE/DCD
   Não existem Membros externos na sua atividade

2.2 Cronograma de Atividades
Atividade: Contato com as Instituições envolvidas com o Programa Mãe Legal.
Início: Nov/2021 Duração: 2 Meses
Carga
Horária: 20 Horas/Mês

Responsável: Raquel de Aragão Uchôa Fernandes (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Contato com as Instituições envolvidas com o Programa Mãe Legal.
Mapear e Selecionar as mulheres usuárias do Programa e as famílias.
Levantamento bibliográfico das temáticas relativas ao projeto, junto com as estudantes envolvidas no projeto,
o que garante a relação indissociável entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Planejamento inicial das oficinas, palestras e mostra de vídeos educativos.
Planejamento das atividades a serem realizadas durante os 12 meses de projeto e deliberação de ações
entre as extensionistas (discentes) e docentes;
Reunião com o grupo de mulheres e familiares.

Início: Nov/2021 Duração: 10 Meses
Carga
Horária: 480 Horas/Mês

Responsável: Tamires Carolina Marques Fabricio (C.H. 480 horas/Mês)
 

Atividade: Elaboração do material didático-pedagógico que subsidiará as ações deste projeto de extensão.
Oficinas: apresentação/aproximação/compartilhamento de vivências.
Realização das oficinas envolvendo as Instituições envolvidas com o Programa, estudantes e Universidade.
Elaboração coletiva dos instrumentos de avaliação deste projeto.
Avaliação coletiva do projeto.
Redação do relatório final do projeto.

Início: Dez/2021 Duração: 12 Meses
Carga
Horária: 100 Horas/Mês

Responsável: Tamires Carolina Marques Fabricio (C.H. 100 horas/Mês)
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Atividade: Levantamento bibliográfico das temáticas relativas ao projeto, junto com as estudantes envolvidas no projeto,
o que garante a relação indissociável entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Reunião com o grupo de mulheres e familiares.

Realização das oficinas, palestras e mostras de vídeos para as mulheres e familiares.
Início: Mar/2022 Duração: 5 Meses
Carga
Horária: 40 Horas/Mês

Responsável: Laura Susana Duque-arrazola (C.H. 40 horas/Mês)
 

Atividade: Mapear e selecionar as mulheres usuárias do Programa e as famílias.
Início: Nov/2021 Duração: 1 Mês
Carga
Horária: 24 Horas/Mês

Responsável: Fabiane Alves Regino (C.H. 12 horas/Mês)
Membro
Vinculado: Raquel de Aragão Uchôa Fernandes (C.H. 12 horas/Mês)

 

Atividade: Planejamento inicial das oficinas, palestras e mostra de vídeos educativos.
Planejamento das atividades a serem realizadas durante os 12 meses de projeto e deliberação de ações
entre as extensionistas (discentes) e docentes;
Reunião com o grupo de mulheres e familiares.
Reunião com as instituições envolvidas com o Programa Mãe Legal.

Início: Dez/2021 Duração: 3 Meses
Carga
Horária: 140 Horas/Mês

Responsável: Raquel de Aragão Uchôa Fernandes (C.H. 40 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Fabiane Alves Regino (C.H. 40 horas/Mês)
Laura Susana Duque-arrazola (C.H. 20 horas/Mês)
Tamires Carolina Marques Fabricio (C.H. 40 horas/Mês)

 

Atividade: Realização das oficinas, palestras e mostras de vídeos para as mulheres e familiares.
Anotações e sistematizações dos resultados

Início: Mar/2022 Duração: 5 Meses
Carga
Horária: 180 Horas/Mês

Responsável: Fabiane Alves Regino (C.H. 40 horas/Mês)
Membros
Vinculados:

Raquel de Aragão Uchôa Fernandes (C.H. 40 horas/Mês)
Laura Susana Duque-arrazola (C.H. 40 horas/Mês)
Tamires Carolina Marques Fabricio (C.H. 60 horas/Mês)

 

Atividade: Realização das oficinas, palestras e mostras de vídeos para as mulheres e familiares.
Anotações e sistematizações dos resultados

Início: Mar/2022 Duração: 5 Meses
Carga
Horária: 60 Horas/Mês

Responsável: Tamires Carolina Marques Fabricio (C.H. 60 horas/Mês)

3. Participantes
Fabiane Alves Regino 
Laura Susana Duque-arrazola 
Michelle Cristina Rufino Maciel 
Raquel de Aragão Uchôa Fernandes 
Deisyanne Maria de Amorim Barros 
Jussyara Elihimas Rocha 
Priscilla Karla da Silva Marinho 
Tamires Carolina Marques Fabricio
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4. Avaliação Geral

4.1 Parte I

     01 - Na sua avaliação a extensão
desenvolvida pode ser considerada como de
abrangéncia:

Local

02 - A participação da comunidade
externa/população atendida foi orientada na
concepção, desenvolvimento e avaliação dos
programas e projetos de extensão

     CONCEPÇÃO: Sim

     DESENVOLVIMENTO: Sim

     AVALIAÇÃO: Sim

4.2 Parte II

04 - Em que houve a participação da
comunidade externa/população atendida na
etapa de concepção, a participação foi
observada em

     Definição de metas e objetivo: Razoável

     Definição de metodologia: Razoável

     Elaboração do plano de trabalho, incluindo
cronograma e orçamento: Pequena

     Elaboração de atividades preparatórias: Significativa

     Definição das formas de avaliação: Significativa

4.3 Parte III

05 - A participação da comunidade
externa/população atendida na etapa de
desenvolvimento, essa participação foi
observada em

     Redefinição de objetos e metas: Significativa

     Readequação do plano de trabalho
incluindo cronograma e orçamento: Significativa

     Definiç&ão de atividades prioritárias: Significativa

     Gestão de atuação de docentes, técnicos e
estudantes: Significativa

     Gestão de equipamentos e recursos
financeiros: Pequena

     Proposição de novas atividades: Significativa

     Na discussão de resultados parciais: Razoável

     Discussão sobre adequação da
metodologia, equipe, estrutura,recursos e
equipamentos disponibilizados:

Razoável

4.4 Parte IV

06 - A participação da comunidade
externa/população atendida na etapa de
avaliação, essa participação foi observada em

     Definição de objetivos e metas da Razoável
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avaliação:

     Discussão sobre metodologia, equipe,
estrutura, recursos e equipamentos
disponibilizados para avaliação:

Razoável

     Definição do plano de trabalho da
avaliação, incluindo cronograma e orçamento: Pequena

     Definição de atividades prioritárias para a
avaliação: Significativa

     Gestão de atuação de docentes, técnicos e
estudantes envolvidos na avaliação: Significativa

     Proposição de novas atividades: Significativa

     Na discussão de resultados parciais: Significativa

     Coleta, registro e sistematização de
informações: Significativa

     Na discussão dos resultados obtidos: Significativa

     Na divulgação dos resultados obtidos: Razoável

4.5 Parte V

01 - Para a avaliação da incorporação do
conhecimento, da tecnologia e da metodologia
por parte da comunidade

     Acompanha a evolução da comunidade
através de atividades específicas: Conhecimento

     Acompanha a evolução da comunidade
através de indicadores externos, como dados
censitários e boletins estatísticos:

Conhecimento

     Solicita informações ou relatórios à
comunidade de forma periódica, devolvendo-
as após análise e interpretação:

Conhecimento

     Solicita acompanhamento por parte de
instituições parceiras: Conhecimento

     Não realiza acompanhamento posterior: Não se aplica

4.6 Parte VI

     02 - As ações de extensão desenvolvidas
geraram concretamente:

Novas linhas de pesquisa; Novos grupos de pesquisa; Outras ações de extensão
vinculadas; Apropriação de créditos curriculares para cursos; Apropriação de
créditos curriculares para estudantes

     03 - A ação extensionista apresentou como
principais objetivos:

Formação mais integral dos estudantes; Geração de novos projetos
extensionistas; Produção do conhecimento; Geração de novas pesquisas;
Geração de novos recursos; Indicadores/insumos para análise de políticas
públicas; Atividade acadêmica complementar

     04 - Como é realizada a aferição dos
resultados alcançados:

Por processo de avaliação previsto pelo próprio projeto; Por processo de
avaliação externo (a cargo da instituição parceira); Por relatório final do estudante

4.7 Parte VII

05 - Grau de atingimento de atingimento das
questões abaixo:

     Articulação entre ensino, pesquisa e
extensão: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente

     Flexibilização curricular da graduação: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente

     Aproveitamento da extensão como
atividade acadêmica curricular: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente

     Transferência de conhecimento ou Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente
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tecnologia gerados:

     Proposição de novos temas de pesquisa: Atingimento pleno, consolidado e de caráter permanente

     Geração de produtos acadêmico: Atingimento em grau considerável, podendo ser utilizados como exemplo para
outras ações


