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UFPE / PROJETO UFPE NO MEU QUINTAL - SELEÇÃO PARA

COORDENADORES E EQUIPES.

1. INTRODUÇÃO:

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio da Pró-Reitoria de Extensão e
com base na Resolução nº 006/2022-CONSEPE, a partir do Programa Trilhas Potiguares, torna
público as normas e condições para inscrição, seleção e participação de docentes, técnicos-
administrativos e discentes no Projeto UFPE No Meu Quintal - edição 2023.

2. DEFINIÇÕES:

2.1 Extensão Universitária é uma atividade que se integra à matriz curricular e à pesquisa,
constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e
tecnológico, que promove a interação transformadora entre a instituição de ensino
superior e os setores da sociedade por meio da produção e da troca do conhecimento;

2.2 Programa de Extensão é um conjunto de ações de extensão coerentemente articuladas
entre si, considerando a interface com o ensino, a pesquisa e/ou a produção cultural,
artística e tecnológica, integradas às políticas institucionais previstas no Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI da Universidade e direcionadas às questões
relevantes da sociedade;

2.3 Projeto de Extensão são ações de intervenções desenvolvidas por meio da interação
com os diversos setores da sociedade, visando ao intercâmbio e ao aprimoramento do
conhecimento, bem como à atuação da Universidade na realidade social por meio de
ações de caráter educativo, social, artístico, cultural, científico e tecnológico;

2.4 Projeto UFPE No Meu Quintal: O projeto de extensão UFPE NO MEU QUINTAL
propõe uma vivencia extensionista à dinâmica de formação do graduando da UFPE, e da UFRN
tendo como foco seis eixos de atuação, a serem executados em municípios parceiros do Estado
de Pernambuco.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO:

3.1 O presente edital tem como objetivo selecionar 02 (dois) coordenadores e 08 (oito) discentes
da UFRN para participarem do Projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco,
denominado, “UFPE No Meu Quintal” em parceria com o Programa Trilhas Potiguares;

3.2 Serão desenvolvidas propostas nos eixos temáticos:

1. Meio Ambiente;
2. Tecnologias Sociais e Desenvolvimento Humano;
3. Educação;
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4. Cultura;
5. Justiça e Cidadania,

As ações devem contribuir para a capacitação e desenvolvimento da comunidade local onde a
ação será realizada.

3.2.1 Entendem-se como propostas, atividades pedagógicas como: minicursos, palestras,
capacitações, rodas de diálogo ou qualquer outro tipo de intervenção com duração de quatro (04)
horas e que tenha como público-alvo agentes multiplicadores da informação, como professores
do ensino fundamental e médio, agentes comunitários de saúde, lideranças comunitárias,
funcionários públicos, além do público em geral;

3.3 As propostas serão desenvolvidas no município de Sertânia, em Pernambuco, entre os
dias 22 a 29 de janeiro de 2023, período do recesso academico;

3.4 Estão aptos a participar coordenadores e discentes membros de equipes do Programa Trilhas
Potiguares, edição 2022, com vínculo ativo com a UFRN no período da execução do Projeto
UFPE No Meu Quintal;

3.5 A UFRN se responsabilizará pelo transporte dos selecionados até o município de Sertânia; A
UFPE em conjunto com a Prefeitura de Sertânia se responsabilizarão pelo alojamento e
alimentação dos membros das equipes envolvidas;

3.6 Os materiais necessários para a realização das atividades serão fornecidos pelo Programa
Trilhas Potiguares;

3.7 O participante que concluir todas as etapas do projeto fará jus a um certificado de ação de
extensão com carga horária de 80h, sendo 40 de execução prática durante a realização do projeto
e 40h relacionadas ao planejamento e preparação.

4. EIXOS TEMÁTICOS E LINHAS DE ATUAÇÃO:

4.1 Serão selecionadas propostas que integrem os seguintes eixos temáticos e suas respectivas
linhas de atuação:

EIXO 1: MEIO AMBIENTE - LINHAS DE ATUAÇÃO:

a. Tratamento de dejetos e manejo de defensivos na agricultura familiar;
b. Uso racional da água no consumo humano e na agricultura familiar e Sustentabilidade
energética;
c. Propostas de governança pública focada em ESG.

EIXO 2: TECNOLOGIAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO - LINHAS DE
ATUAÇÃO:

a. Qualidade e atenção no serviço e atendimento ao público;
b. Organização de documentos e arquivos;
c. Introdução à informática;
d. A importância das redes sociais nos diversos setores;
e. Cooperativismo e Associativismo;



f. Uso de redes sociais;
g. Elaboração de planos de gestão municipal (enfoque em cultura);
h. Elaboração de projetos para captação de recursos públicos.
i. Estratégias e abordagens de empreendedorismo.

EIXO 3: EDUCAÇÃO - LINHAS DE ATUAÇÃO:

a. Teatro escolar;
b. O novo ensino médio;
c. As trilhas de aprofundamento dos Itinerários Formativos;
d. Plataformas on-line aplicadas à escola.

EIXO 4: CULTURA - LINHAS DE ATUAÇÃO:

a. Uso de itens regionais na fabricação de compotas e doces;
b. Formação, organização e gestão de grupos cenicos e musicais amadores;
c. Desenvolvimento do turismo no interior;
d. Rádios comunitárias.

EIXO 5: JUSTIÇA E CIDADANIA - LINHAS DE ATUAÇÃO:

a. Etica e responsabilidade no ambiente de trabalho;
b. A importância dos conselhos municipais;
c. O Estatuto da Criança e do Adolescente;
d. Noções de Direito Previdenciário;

4.2 Os discentes selecionados

4.2.1 As ações de extensão que serão realizadas no município de Sertânia- PE deverão ser
registrar no SIGAA, com antecedencia mínima de 10 dias corridos antes da viagem de ação
coletiva no município de Sertânia-PE, assim como preenchimento do protocolo de segurança
dos alunos (Link de orientação para preenchimento do protocolo de segurança:
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2022162087cfe612143962c6318cfa7370/TUTORIAL_
-_Protocolo_de_Atividade_de_Campo_-_V3_2.pdf);

5. CALENDÁRIO DO PROGRAMA:

Evento Data / Período
Inscrição de coordenadores. 24/11 a 05/12/2022

Seleção dos coordenadores. 06/12 a 12/12/2022
Reunião com os coordenadores selecionados. 15/12/2022
Seleção e formação das equipes de discentes para atuar
nos municípios.

17/12/22 a 05/01/2023
Reuniões internas das equipes para planejamento. 09 a 20/01/2023

Ação Coletiva no Município 22 a 29/01/2023

Seminário Avaliação 17/02/2023



6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:

6.1 As inscrições dos coordenadores serão realizadas, exclusivamente, por meio de
preenchimento e envio de formulário de inscrição que será enviado aos coordenadores que
participaram do Programa Trilhas Potiguares 2022, por meio eletrônico;

6.2 Os interessados em participar deverão preencher os dados do questionário e enviá-lo através
do botão “Submeter Respostas do Questionário” que será apresentado no final da página.

7. DA SELEÇÃO DOS COORDENADORES:

7.1 A seleção dos coordenadores e discentes obedecerá aos critérios abaixo:

COORDENADORES
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

Coordenação de Ações de Extensão Categorias de Critérios Pontuação

Coordenação de Ações de Extensão
Participação na equipe de Ações de
Extensão

Ações 20
Programa/Projeto 16

Trilhas 10
Outras Ações 4

Participação na equipe de Ações de
Extensão Participação em comissões
colegiadas (mínimo de 1 ano). Obs.:
Comissões com menos de 1 ano serão
contabilizadas

Ações
Associadas/integradas 5

Programa 4
Projeto 2,5

Outras Ações 1

Participação em comissões
colegiadas (mínimo de 1 ano). Obs:
Comissões com menos de 1 ano
serão contabilizadas integralmente.
Titulação (Pontuar apenas a maior
titulação)

Comite do CIEPE 4
Comite de extensão 4
Coordenação de áreas

temáticas ativas
4

Outras comissões da
PROEX

4

Titulação (Pontuar apenas a maior
titulação)

Especialização, Mestrado e
Doutorado.

10

COORDENADORES
CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

Não Participação do Seminário de diretrizes, integração, avaliação, reuniões e semana de ação no
ano presente ou anterior. (não se aplica aos que participam pela primeira vez).

Ter pendencias academicas: relatórios no SIGAA, relatório próprio do Trilhas Potiguares.

Ter pendencias com bilhetes de passagem, comprovantes de participação em eventos,
prestação de contas, ter participado do Trilhas Potiguares e não ter cadastrado projeto no SIGAA.

Não ter participado da Edição do Programa Trilhas Potiguares no ano de 2022.



8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO:

8.1 Os coordenadores selecionados para atuação do Projeto UFPE No Meu Quintal serão
contactados por meio eletrônico até 13/12/2022;

8.2 A seleção dos alunos será feita por cada coordenador de equipe, que se encarregará de
entrar em contato com os alunos selecionados, convocando-os à primeira reunião da equipe.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1 Todos os coordenadores e candidatos deverão ficar atentos aos Anexos
I e II;

9.2 Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e endereços
eletrônicos, caso contrário, passarão para o final da lista de classificação;

9.3 Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente Edital, a solução
será conferida mediante deliberação da Coordenação Geral do Programa Trilhas Potiguares,
em conjunto com a Coordenação de Ações Comunitárias.

Natal, 24 de novembro de 2022.

Prof. Edvaldo Vasconcelos de Carvalho Filho
Pró-Reitor Adjunto de Extensão e

Coordenador Geral do Programa Trilhas Potiguares
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ANEXO I

MANUAL DO COORDENADOR DE EQUIPE

O coordenador de equipe do selecionado para atuação no Projeto UFPE No Meu
Quintal deverá cumprir com as seguintes orientações:

1. Fazer levantamento histórico, socioeconômico e cultural do município que irá
coordenar;

2. Selecionar os alunos para compor a equipe,

2.1 Avaliar Pré-projeto de Atividades de acordo com os eixos e linhas de atuação
propostos pelo edital elaborado pelos alunos selecionados;

3. Fazer o Protocolo de Segurança, link do manual de orientação:
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2022162087cfe612143962c6318cfa7370/T
UTORIAL_-_Protocolo_de_Atividade_de_Campo_-_V3_2.pdf

4. Realizar reuniões periódicas com os alunos da equipe antes da viagem ao município,
para planejar e organizar as atividades a serem desenvolvidas durante o período de
execução do Trilhas Potiguares no município;

5. Enviar, com no mínimo 01 semana de antecedencia, o cronograma de atividades
para a Pró-reitoria de Extensão, detalhando o público-alvo, data e hora de
realização das oficinas;

6. O Coordenador de Equipe é o representante da instituição (UFRN) desde a sua
seleção, saída e execução das atividades no município, até a chegada em Natal;

7. Ao chegar ao município, fazer o planejamento das atividades a serem realizadas no
decorrer da semana, mantendo um cronograma de atividades com horário destinado
à realização de abertura da semana de atividades e do encerramento oficial
do Programa no município;

8. . Fazer reuniões diárias durante a semana de execução do Programa no município,
para avaliar as atividades do dia e planejar as atividades do dia seguinte;

9. Manter contato com a Coordenação Geral sobre as dificuldades encontradas
durante o período de preparação (por exemplo: infraestrutura do município, saída
da equipe, material e etc.),

10. No último dia de atividade, fazer reunião de avaliação geral com participação dos
representantes da prefeitura, instituições e entidades locais, fazendo análise crítica e
sugerindo novas formas de planejamento e execução do trabalho para as edições
seguintes. Além disso, a equipe deverá propor políticas públicas ao município, de
acordo com as experiencias vivenciadas;

11. Entregar um registro histórico de todas as atividades da equipe, desde a preparação,
planejamento, execução e retorno ao local de origem, com fotos e vídeos.

12. Fazer o Relatório Final até 30 dias após o encerramento do período de execução do
Trilhas Potiguares e entregar todos os registros iconográficos (fotos, vídeos) à
Coordenação Geral em arquivo específico;



ANEXO II

MANUAL DO ALUNO

O aluno que integrará a equipe do Projeto UFPE No Meu Quintal deverá cumprir com as
seguintes orientações:

1. Preencher o Protocolo de Segurança e o Seguro de Vida, checando todas as
informações antes de enviá-los à PROEX;

2. Levar roupa de cama, colchão de ar ou rede, toalha, material de higiene pessoal, boné,
medicamentos que use com frequencia, tenis, camisetas com símbolos da UFRN (ou
UFPE) ou do curso, protetor solar, garrafa térmica (pequena);

3. Planejar o trabalho coletivamente, estimulando a participação da comunidade e
adaptando-se ao ritmo das pessoas, à realidade do local de trabalho e realidade sócio
cultural do local e pessoas envolvidas;

4. Definir com clareza o objetivo de cada atividade com o professor/coordenador;

5. Verificar, antes das atividades, as condições de funcionamento do local e dos
equipamentos;

6. Discutir as experiencias e esclarecer as dúvidas sobre cada um dos assuntos tratados,
inserindo nas atividades o cotidiano dos participantes, usando a criatividade e
traduzindo os seus conhecimentos para uma linguagem adequada à realidade local;

7. Não se acomodar e não desanimar diante das primeiras dificuldades, procurando
ensinar e aprender, incorporando seu aprendizado diário às atividades desenvolvidas;

8. Vestir-se adequadamente, de preferencia com a camiseta do Programa;

9. O integrante da equipe somente poderá se deslocar no próprio município, e para
realizar as atividades propostas;

10. Não é permitido o uso de drogas lícitas ou ilícitas. O objetivo do Programa é educativo
e o aluno é um exemplo para os jovens locais;

11. Cultivar amizades durante o trabalho de campo, mas evitar relacionamentos íntimos
com os habitantes do município para evitar problemas futuros;

12. Não comentar publicamente sobre a gestão política do local nem fazer exigencias fora
da realidade local;

13. Respeitar o outro, o seu sono, as suas limitações, e características individuais;

14. Evitar bagagens excessivas. Exercite a sua capacidade de planejamento na
organização de sua mala;



15. Participar das reuniões periódicas antes da viagem ao município, com o coordenador
da equipe, para planejar e organizar as atividades a serem desenvolvidas durante o
período de execução do Programa Trilhas Potiguares no município;

16. Fazer levantamento do material necessário para viabilizar a execução das oficinas,
minicursos, palestras, etc;

17. Ao chegar ao município, fazer o planejamento das atividades a serem realizadas no
decorrer da semana;


