
Pró-reitoria de Extensão e Cultura  

 

Edital Extensão 02/2020  Fluxo Contínuo 

 
A Universidade de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, torna público 

o presente Edital de Extensão na modalidade de fluxo contínuo, para institucionalizar 

procedimentos de registro, avaliação e aprovação de atividades de extensão da Universidade 

de Pernambuco  UPE. 

 

1. Objetivos do Edital 

  

1.1. Apoiar atividades extensionistas que visem o fortalecimento da cultura, do esporte e das 

demais áreas, possibilitando intervenções que envolvam diretamente as comunidades 

externas;  

1.2. Incentivar a difusão do conhecimento aplicado, com vistas a promoção da interação 

transformadora entre a UPE e/os setores da sociedade; 

1.3. Possibilitar a articulação e integração intercampus por meio das atividades de extensão, 

em atendimento às demandas das comunidades; 

1.4. Desenvolver atividades extensionistas voltadas à interação dialógica com a comunidade 

externa, prioritariamente no entorno de cada Campus da UPE; 

1.5. Incentivar a difusão do conhecimento aplicado, com vistas a promoção da interação 

transformadora entre a UPE e/os setores da sociedade; 

1.6. Possibilitar a articulação e integração intercampus por meio das atividades de extensão, 

em atendimento às demandas das comunidades;   

1.7. Desenvolver atividades extensionistas voltadas à interação dialógica com a comunidade 

externa, prioritariamente no entorno de cada Campus da UPE; 

1.8. Incrementar o número de estudantes participantes em atividades extensionistas; 

1.9. Elevar o índice de creditação de horas de atividades extensionistas; 

1.10. Disseminar concepção e execução de Programas, Projetos, Cursos e oficinas, Eventos e 

Prestação de Serviços, que promovam a interdisciplinaridade e o interprofissionalismo; 

1.11. Apoiar eventos de ação cultural interdisciplinar para contribuir com o processo de 

formação acadêmica; 

1.12. Integrar atividades extensionistas em torno das linhas estabelecidas pelo Plano Nacional 

de Extensão; 

1.13. Difundir as atividades extensionistas de modo a ampliar a visibilidade social da UPE. 

 

2. Conceito de extensão universitária 

 

A Extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e 

à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, 

cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições 

de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do 

conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2018). 

 


