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1. Introdução

1.1 Identificação

     Edital: BEXT-2011

     Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

     Unidade Geral: UAG - Unidade Acadêmica de Garanhuns

     Unidade de Origem: ADM - Administração

Período da Ação

     Início Previsto: 04/01/2012

     Término: 30/12/2012

     Ação vinculada à programa de extensão: Não

     Nome do programa de extensão:  

Caracterização da Ação

     Área de Conhecimento: Ciências Agrárias » Agronomia » Extensão Rural

     Linha de Extensão: Comunicação estratégica

1.2 Resumo

     Título: Integração Digital Universidade-Territórios da Cidadania em Pernambuco

     Resumo da proposta: Os Territórios do Agreste Meridional e o Sertão do Pajeú, em Pernambuco, fazem
parte de um projeto de pesquisa da UFRPE/UAG vinculado ao MDA/SDT e
aprovado pelo CNPq, cujo temática está relacionada ao acompanhamento e
avaliação do Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. Esse
projeto integra e complementa ações que visam o desenvolvimento sustentável
desses territórios em conjunto com as ações que vem sendo realizadas pelos
Colegiados Territoriais vinculados aos territórios da cidadania. Com o
desenvolvimento das pesquisas e início das análises vem-se detectando entraves
relacionados as formas de comunicação entre os membros e instituições
envolvidas com o processo relativo a continuidade desse programa. Com o
objetivo de melhorar e incrementar as formas de comunicação entre os atores que
participam desse programa e incrementar as relações existentes entre os atores
desses territórios, criou-se como uma complementação ao projeto em execução,
pela UFRPE/UAG, o site www.territoriosruraispe.com.br. Através desse site
pretendemos estreitar as relações tanto entre os membros dos colegiados, e a
Universidade é parte dele, quanto disponibilizar informações acadêmicas e de
todos os outros participantes com o intuito de reativar o interesse pelo programa e
buscar a continuidade do processo de desenvolvimento sustentável desses
territórios. O

     Palavras-chave: Territórios Rurais, Comunicação, Desenvolvimento sustentável

1.3 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 600 horas

     Periodicidade: Permanente/Semanal

     A Ação é Curricular: Não

     Abrangência: Micro regional

     Tem Várias Turmas: Não

     Tem Limite de Vagas: Não

     Tem inscrição: Não

     Local de Realização: Agreste Pernambucano e Sertão Pernambucano; composto por 20 municípios:
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Águas Belas, Buíque, Iati, Ibimirim, Inajá, Itaíba, Pedra, Venturosa, Angelim, Bom
Conselho, Caetés, Capoeiras, Garanhuns, Ibirajuba, Manarí, Paranatama, Saloá,
São Bento do Una, Terezinha e Tupanatinga. Território do Sertão do Pajeú é
composto por 20 municípios, divididos em 3 microrregiões: a) MICRORREGIÃO
DE SÃO JOSÉ DO EGITO, composta pelos municípios de Brejinho, Itapetim,
Santa Terezinha, São José do Egito e Tuparetama; b) MICRORREGIÃO DE
AFOGADOS, composta pelos municípios de Afogados da Ingazeira, Carnaúba,
Iguaraci, Quixaba, Sertânia, Solidão e Tabira; c) MICRORREGIÃO DE SERRA
TALHADA, composta pelos municípios de Calumbi, Flores, Mirandiba, Santa Cruz
da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo.

     Período de Realização: De Janeiro a Dezembro de 2012.

1.4 Público / Certificado

     Tipo/Descrição do Público Atingido: Habitantes dos territórios rurais do Agreste Meridional e do Sertão do Pajeú, em
Pernambuco, além de instituições públicas e privadas, bem como formas
associativas e ONGs que atuam nesses territórios.

     Número de pessoas atendidas: 1000

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

Certificados

     Unidade Geral Responsável: Unidade Acadêmica de Garanhuns

     Unidade Geral Responsável: Administração

     Número para Participantes: 0

     Número para Equipe de Execução: 0

1.5 Objetivos

     Objetivos Propostos: Objetivo geral Estabelecer formas de comunicação e interação entre os atores dos
Territórios Rurais não só com a comunidade científica da UFRPE mas também
com a comunidade em geral. Objetivos específicos 1. Divulgar não só os trabalhos
específicos do projeto bem como aqueles da universidade que despertam o
interesse para a aplicação nos territórios. 2. Divulgar as necessidades apontadas
pelos produtores rurais dos territórios rurais. 3. Divulgar eventos científicos,
culturais, feiras, dentre outros, que ocorram dentro dos territórios bem como a
expressão popular das comunidades desses territórios. 4. Repassar informações
sobre os programas e projetos desenvolvidos na região por outras esféricas
públicas (Governo Federal, Governo do Estado, municípios, instituições parceiras,
etc).

     Objetivos Realizados: O objetivo geral foi alcançado a partir do funcionamento e utilização do site
www.territoriosruraispe.com.br como ferramenta de comunicação entre e para os
atores dos territórios envolvidos.

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

1.6 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Unidade Acadêmica de Serra
Talhada UAST Interna à IES UFRPE - UAST - ADM

Com a participação de
professores colaboradores no
apoio ao alcance dos objetivos

do projeto.

Unidade Acadêmica de
Garanhuns UAG Interna à IES UFRPE - UAG - ADM

Com participação de
professores e alunos,

colaboradores e bolsistas,
além da infraestrutura

necessária para o abrigo de
equipamentos de informática.
Na UAG funciona a Célula de

Acompanhamento e Info...
Colegiado Territorial do

Agreste Meridional
COTEAM Externa à IES Movimento Social Apoio aos trabalhos da Célula,

com orientação e informações
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sobre o Território do Agreste
Meridional

ProjetoDom Helder Câmara PDHC Externa à IES Outros

Apoio ao projeto Territórios
Rurais no Sertão do Pajéu,
com o abrigo da Célula de

Acompanhamento e
Informação na cidade de

Afogados da Ingazeira (PE).

1.7 Resultados da Ação

     Melhoria da infra-estrutura: Não

     Integração acadêmica: Sim

     Descrição: O site se apresenta com uma ferramenta tanto para consulta de dados e
informações sobre o projeto territórios rurais quanto permite a divulgação de
informações sobre ações e eventos que ocorrem nos territórios ruais. Bem como
oferece links que acessam o órgãos vinculados ao ensino, a pesquisa e outros de
importância para a aquisição de conhecimentos, além disso permite a consulta de
artigos acadêmicos. Dessa forma, proporciona articulação entre o ensino e a
pesquisa divulgando conhecimentos e servindo de apoio as informações de cunho
científico.

     Integraçã entre as áreas de conhecimento: Sim

     Descrição: A proposta desse projeto de extensão está centrada na informação/conhecimento
sobre assuntos relativos ao territórios rurais, permeando as mais variadas
temática, desde questões produtivas até aquelas relacionadas com as questões
sociais, perpassando por áreas como informática, educação, economia,
sociologia, geografia, agronomia etc. Assim permitiu uma abrangência em
diversas áreas do conhecimento.

     Publicações: Sim

     Descrição: Alguns artigos estão sendo elaborados a partir da reunião de dados e informações
postados no site www.terrioriosruraispe.com.br, mas o construção do próprio site e
a sua manutenção constitui-se em um produto gerado e mantido pelo projeto.

     Capacitação técnico-científicas: Não

     Divulgação da Tecnologia: Sim

     Descrição: O site e as informações nele contidas são materiais produzidos pela equipe do
projeto, constituindo, assim, material que vem sendo difundido pela internet
divulgando informações e também tecnologias. Uma vez que ele foi construído
pela própria equipe desse projeto.

     Resultados efetivos e eficientes: Sim

     Descrição: A eficiência e efetividade dos resultados alcançados podem ser observados pelo
retorno da pesquisa sobre as opiniões sobre o site e sobre o seu atendimento.

1.8 Impactos

     Impacto científico: Sim

     Descrição: O projeto tem servido de laboratório para o aperfeiçoamento constante da
divulgação e obtenção de informações através do site e do seu conteúdo relativo
as questões dos territórios rurais.

     Impacto tecnológico: Sim

     Descrição: A construção do site e sua manutenção são fatores tecnológicos impactantes para
os territórios, uma vez que ele busca a interação entre a comunidade acadêmica e
a sociedade em geral.

     Impacto econômico: Não

     Impacto social: Sim

     Descrição: O impacto social ocorre a partir das informações postadas no site e acessada por
pessoas que desejam divulgar e obter informações sobre assuntos que dizem
respeito a sua vida, trabalho, renda, lazer, cultura etc. Assim são divulgados
assuntos tanto sobre eventos científicos/acadêmicos quanto sobre o cotidiano e a
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cultura das populações existentes nos territórios rurais do Agreste Meridional e do
Sertão do Pajeú.

     Impacto ambiental: Não

1.9 Produtos Gerados

     Gerou produtos: Sim

     Descrição/Tiragem: www.territoriosruraispe.com.br

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 

0

0 

0

0

0

0

0

0

1
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     Total da Receita: R$ 4320

     Total da Despesa: R$ 4320

     Órgão Financeiro: Conta Única

     Gestor: Victor Pereira de Oliveira / 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: Não ocorreram

     Dificuldades ocorridas: Não ocorreram

1.12 Conclusões e Perspectivas
Pode-se afirmar que este projeto veio para estreitar ainda mais a comunicação entre aqueles que vivem, pesquisam e trabalham no
Território, proporcionando a interação das ações e o conhecimento das problemáticas pertinentes aos territórios do Agreste Meridional
e do Sertão do Pajeú, divulgando ações, projetos e eventos, bem como disseminando encontros, reuniões, não apenas vinculadas ao
colegiado, mas também de interesse de toda a população. Esse não é um projeto finalizado, a sua característica é dinâmica e de um
processo continuo que deverá sofrer alterações visando o seu aperfeiçoamento e atendimento as populações envolvidas.
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1.14 Observaçães/Sugestões
Constitui-se de vital importância para a continuidade desse trabalho o fomento de recursos que ajudem o seu constante
aperfeiçoamento técnico e estrutural, a fim de gerar cada vez mais informações para as comunidades envolvidas.

1.15 Arquivos Anexos

   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/UAG/ADM
Nome Regime de Contrato Instituição Carga Função

Epaminondas Luiz Borges Filho Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 240 hrs Colaborador
José Romualdo de Sousa Lima Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 240 hrs Colaborador
Valdir Eduardo Ferreira da Silva Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 96 hrs Colaborador

Victor Pereira de Oliveira Dedicação exclusiva UFRPE/UAG/ADM 240 hrs Coordenador(a),
Gestor

Discentes da UFRPE/UAG/ADM
Nome Curso Instituição Carga Funções

José Augusto César Araújo de Freitas Bacharelado Em Ciência da
Computação UFRPE/UAG/ADM 240 hrs Discente

Voluntário(a)

Thiago Dantas Cavalcante Bacharelado Em Ciência da
Computação UFRPE/UAG/ADM 576 hrs Bolsista de

Extensão

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

2.2 Cronograma de Atividades
Atividade: atualização e manutenção do site.
Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 48 Horas/Mês
Responsável: Thiago Dantas Cavalcante (C.H. 48 horas/Mês)
 

Atividade: Colaboração técnica
Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
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Responsável: José Augusto César Araújo de Freitas (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Colaboração Técnica.
Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
Responsável: Epaminondas Luiz Borges Filho (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Colaboração Técnica.
Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
Responsável: José Romualdo de Sousa Lima (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Coleta de dados e informações sobre o território do Agreste Meridional.
Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 8 Horas/Mês
Responsável: Valdir Eduardo Ferreira da Silva (C.H. 8 horas/Mês)
 

Atividade: Coordenação e acompanhamento do projeto.
Início: Jan/2021 Duração: 12 Meses
Carga Horária: 20 Horas/Mês
Responsável: Victor Pereira de Oliveira (C.H. 20 horas/Mês)

3. Participantes
Victor Pereira de Oliveira - Coordenador
Epaminondas Luiz Borges Filho - Colaborador
José Romualdo de Sousa Lima - Colaborador
Valdir Eduardo Ferreira da Silva - Colaborador
Thiago Dantas Cavalcante - Aluno-bolsista
José Augusto César de Araújo Freitas - Aluno-voluntário

4. Avaliação Geral

4.1 Parte I

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

Micro Regional

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

     CONCEPÇÃO: Não

     DESENVOLVIMENTO: Sim

     AVALIAÇÃO: Sim

4.2 Parte II

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

     Definição de metas e objetivo: Nenhuma

     Definição de metodologia: Nenhuma

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

     Elaboração de atividades preparatórias: Nenhuma

     Definição das formas de avaliação: Nenhuma

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: Razoável

     Readequação do plano de trabalho
incluindo cronograma e orçamento: Nenhuma

     Definiç&ão de atividades prioritárias: Razoável

     Gestão de atuação de docentes, técnicos e
estudantes: Pequena

     Gestão de equipamentos e recursos
financeiros: Nenhuma

     Proposição de novas atividades: Razoável

     Na discussão de resultados parciais: Pequena

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

Nenhuma

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
avaliação: Pequena

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

Pequena

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

     Definição de atividades prioritárias para a
avaliação: Nenhuma

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

     Proposição de novas atividades: Pequena

     Na discussão de resultados parciais: Pequena

     Coleta, registro e sistematização de
informações: Pequena

     Na discussão dos resultados obtidos: Pequena

     Na divulgação dos resultados obtidos: Pequena

4.5 Parte V
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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:

Não se aplica

     Solicita acompanhamento por parte de
instituições parceiras: Tecnologia

     Não realiza acompanhamento posterior: Não se aplica

4.6 Parte VI

     02 - As ações de extensão desenvolvidas
geraram concretamente:

Novas linhas de pesquisa; Propostas de continuidade para o ano seguinte; Outras
ações de extensão vinculadas

     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 relatório final do
estudante

4.7 Parte VII

05 - Grau de atingimento de atingimento das
questões abaixo:

     Articulação entre ensino, pesquisa e
extensão:

Atingimento em grau considerável, podendo ser utilizados como exemplo para
outras ações

     Flexibilização curricular da graduação: Impossibilidade de relatar por falta de informação

     Aproveitamento da extensão como
atividade acadêmica curricular: Impossibilidade de relatar por falta de informação

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

     Proposição de novos temas de pesquisa: Atingimento em grau considerável, podendo ser utilizados como exemplo para
outras ações

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


