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Assessoria de Extensão

O que nossos projetos estão realizando?
Ciclo de palestras - Extensão Universitária

O primeiro Ciclo de Palestras sobre 
Extensão Universitária promovido 
pela Assessoria de Extensão do CCSA 
foi realizado, com muito sucesso, no 
dia 05/05/2019. A abertura do evento 
contou com a presença do prof Orlando, 
pró-reitor de extensão, Marçonilia 
Arnaud, coordenadora da PRAC, Alberto 
Cabral, coordenador da COPAC e prof. 
Aldo Callado, vice-diretor do CCSA.

Os integrantes da mesa redonda 
explicaram o papel da extensão na 
UFPB e nacionalmente. Dados sobre 
os projetos PROBEX e UFPB no seu 
município também foram apresentados. 
Os participantes também puderam sanar 
dúvidas e dar sugestões. Na sequência, 

prof Iure Paiva, presidente da Agência 
UFPB de Internacionalização, ministrou 
palestra sobre a internacionalização 
com foco na extensão. Encerrando 
o ciclo de palestras, profa Edmery 
Tavares conduziu mesa redonda com a 
presença de coordenadores de projetos 
de extensão que fomentam a educação 
empreendedora: Damaris Paredes e Prof 
Saulo Emmanuel Maciel, coordenadores 
do Projeto Educação Empreendedora 
Popular- PEEP e prof. Bruno Frascaroli, 
coordenador do Projeto Educação 
Financeira para professores da rede 
públicas de ensino do estado da Paraíba. 
Também participou da mesa, o aluno 
do curso de ciências contábeis, Glauco 
Pordeus. Na oportunidade, o aluno falou 
sobre o Programa Pró-lider.
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Educação Financeira 
Para Toda Vida
Organização do acervo

No dia 25/04/2019 foi realizado um 
mutirão com a maioria dos integrantes, a 
fi m de organizar os acervos das olimpíadas 
passadas. Já estão no aquecimento para a 
primeira realização da Olimpíada Brasileira 
de Educação Financeira!

“É com grande satisfação que seguimos 
trabalhando e propagando cada vez mais o 
ensino fi nanceiro na vida de todos. Fiquem 
ligados que está vindo muito trabalho por 
aí!”, diz bolsista Iris Maria.

Pesquisa de preço

A pesquisa de preços feita nos 
supermercados da grande João Pessoa 
referente ao mês de Maio foi divulgada. 
É sempre importante estar atento as 
variações de preços para economizar e 
sair ganhando. Abaixo estão disponíveis os 
links do site contendo, respectivamente, o 
consolidado dos preços e a planilha com 
todos os supermercados pesquisados.

 www.educacaofinanceiraprobex.
blogspot.com/2019/05/supermercados-
maio-consolidado.html

 www.educacaofinanceiraprobex.
blogspot.com/2019/05/supermercados-
todos.html

Reunião

No dia 16/05/2019 o projeto de Extensão Educação Financeira Para 
Toda a Vida reuniu seus integrantes e parceiros do campus IV (Rio Tinto) 
para discutirem e engrandecer as atividades do projeto! 

“É com grande satisfação que o projeto segue reafi rmando seu compromisso 
de propagar a educação fi nanceira para todos através das mais diversas 
ferramentas acessíveis ao público.”

Metodologias Contemporâneas em Contabilidade

O projeto Metodologias Contemporâneas em Contabilidade, 
coordenado pela Profa. Victoria Puntriano realizou, no dia 06/05/2019, 
uma palestra sobre Gestão Financeira para o Terceiro Setor, com a 
palestrante Raquel V. de Carvalho.
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UFPB nas Ruas
Na manhã do dia 15/05/2019, no Ponto 
de Cem Réis, a equipe do Projeto se fez 
presente no Movimento UFPB nas Ruas, 
com o objetivo de expor o trabalho que 
vem sendo desenvolvido nos últimos 
anos. Os Extensionistas distribuíram, 
gratuitamente, uma cartilha (elaborada 
pelos próprios alunos) com dicas para o 
controle das finanças pessoais, assim como 
também divulgaram as demais ações que 
são realizadas pelo projeto. Ao término do 
evento, uma equipe da TV UFPB procurou 
os integrantes com o intuito de gravar uma 
entrevista, tendo em vista que o projeto foi 
indicado por um popular como uma das 
ações destaques no evento. 

“Reafirmamos nosso compromisso e 
estaremos sempre disponíveis para cumprir 
com o nosso papel de Projeto Extensionista, 
visando interligar a Universidade com a 
sociedade”, destaca o Bolsista Lucas Emiliano.

6 ª Semana Nacional de Educação Financeira

Em consonância com o Comitê Nacional de Educação Financeira 
(CONEF), o Projeto de Extensão Educação Financeira Para Toda a Vida 
propôs atividades na 6º Semana Nacional de Educação Financeira.

Na segunda-feira (20/05), o Prof. Dr. Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão 
ministrou a Palestra: “Mitos sobre investimentos: além da “segurança” da 
“poupança” e do “risco” da bolsa.”. Já na terça-feira (21/05), Diego Nunes 
Lira Barbosa (agente autônomo de Investimentos), ministrou a Palestra: 
“Planejamento Financeiro e você”. Ambas as palestras foram realizadas na 
Sala Multimídia do CCSA e transmitidas ao vivo via Instagram e Facebook.  
E na quarta-feira (22/05), os extensionistas participaram da: “Blitz da 
Educação Financeira” que consistiu num movimento no qual os discentes 
entregaram aos servidores da UFPB os materiais que são elaborados pela 
própria equipe, como: Folders, cartilhas e cofres artesanais. Tais materiais 
contêm informações das ações desempenhadas no projeto, dicas para 
um planejamento financeiro e incentivos ao ato de poupar.
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Balcão Universitário de Informações Contábeis e Tributárias 

O projeto Balcão Universitário de Informações Contábeis e Tributárias realizou 
e participou de várias ações, dentre elas, treinamentos sobre abertura de empresas 
e alvará - treinamento esse para os alunos do projeto, para que possam auxiliar nas 
informações junto à casa do empreendedor. O treinamento foi ministrado por Samya 
Negreiros.

Treinamentos também sobre MEI e toda a lei complementar - treinamento 
oferecido pelo Sebrae - para os alunos que estarão dando informações na casa do 
empreendedor. Bem como treinamento com o coordenador da casa do empreendedor, 
o Sr. Bruno Sitônio. 
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DESCOMPLICA TCC: normas, estratégias e dicas para elaboração de trabalhos de conclusão de 
curso e DESCOMPLICA ENSINO MÉDIO: dicas, estratégias e padrões para trabalhos escolares 

O DESCOMPLICA TCC promoveu, neste mês de maio, o II WORKSHOP DESCOMPLICA TCC e o I WORKSHOP 
DESCOMPLICA ENSINO MÉDIO. Com uma programação variada alcançou os mais diversos públicos e deu um show de 
aprendizado.  

A equipe do DESCOMPLICA TCC fi naliza o mês deixando-nos a seguinte mensagem: “O mês de maio é de comemoração!!! 
O @descomplicatcc_ufpb completa 2 anos de projeto de extensão (e mais 1 ano enquanto ação da disciplina LPI IV)!!! Muitos 
foram os aprendizados, realizações e conquistas. Agradecemos toda a equipe (os que passaram e os que continuaram), os 
colaboradores, parceiros, instituições que nos convidaram, a @aextensaoccsa , a COPAC/UFPB, o DCI/UFPB e, principalmente, 
os discentes que participaram de nossas ofi cinas. Gratidão! Continuamos juntos em 2019. Afi nal, complicar pra quê?”
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PROBEX COMEX UFPB

O projeto realizou com muito sucesso as duas primeiras palestras de 2019.

Evento: “SISCOSERV: estrutura, módulos e obrigatoriedades”
Data: 18 de abril (quinta-feira)
Local:  UFPB - Central de Aulas – Bloco C – Auditório I
Horário: 14h - 17h

Evento: Blockchain, Smart Contracts e aplicações a negócios internacionais
Data: 25 de abril (quinta-feira)
Local: CCSA/UFPB - Auditório 211
Horário: 14h - 17h.
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Visita Técnica

O PROBEX COMEX UFPB fechou o período 2018.2 com chave-de-ouro, a equipe realizou uma visita técnica guiada 
para um dos maiores portos do Brasil, o Porto de Suape, proporcionada para nada menos que 34 graduandos das Ciências 
Sociais Aplicadas e também envolvendo três empresas juniores: Líreri (RI UFPB), Internacionalize (LEA UFPB) e Elevem (RI 
UEPB).

Durante o dia 09/05/2019 os envolvidos participaram de diversas atividades, inicialmente visitaram a Torre de Controle 
de onde se pode avistar a movimentação de navios e observar operações no terminal de contêineres. No segundo momento 
foram ao Mirante para uma visão panorâmica e visualização dos grandes empreendimentos do Complexo Industrial 
e Portuário. Para finalizar participaram de uma apresentação em auditório de dados institucionais e do desempenho 
operacional e comercial do Complexo.
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Educação fi nanceira para professores da rede pública de ensino do esta-
do da Paraíba

O projeto realizou, no dia 22/05/2019, um evento no Centro de Formação de Educadores 

de João Pessoa voltado para professores, diretores de escolas da rede pública, e para a 
comunidade em geral. Na ocasião a AEF-Brasil concedeu ao idealizador do projeto um voto 
de confi ança: 

“Ao Professor Dr. Bruno Frascaroli, por todos os esforços dedicados à causa da educação 
fi nanceira no estado, entregamos o título de embaixador da educação fi nanceira na Paraíba”.
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Caravana da Gestão Pública

O Projeto CARAVANA DA GESTÃO PÚBLICA foi 
desenvolvido com o objetivo de divulgar e disseminar 
conhecimentos acerca do curso de Gestão Pública alocado 
no CCSA, onde são trabalhadas criações de materiais de 
divulgação, apresentações e visitas externas, em busca 
de agregar e mostrar o quão amplo e significativo é a 
existência e necessidade do mencionado curso.

Vem sendo desenvolvido com o foco em explorar a 
dimensão que o curso abrange e seus impactos na realidade 
vivida pela sociedade. Já foram realizadas atividades 
internas e externas, onde se teve acesso a informações 
e pessoas que estão alocados em pontos diretamente 
ligados ao que realmente é a gestão e sua ligação direta 
com o setor público, mostrando a forma de funcionar, 
acessibilidade, campo de influência, impacto e abrangência 
do que se aplica hoje a sociedade.

Está sendo desenvolvida uma atividade onde 
estrategicamente foram selecionadas escolas para a 
visitação e ampliação do conhecimento disseminado, 
para alunos do ensino médio que em breve ingressarão 
no ensino superior, e que haverá a necessidade de se 
possuir informações acerca do que se pretende cursar e 
desenvolver-se. Desse modo estão trabalhando na criação 
de vídeos, materiais, dinâmicas e apresentações com um 
direcionamento para o público alvo. O curso de Gestão 
Pública ainda se encontra como recente, todavia, mediante 
seus frutos, está em constante processo de crescimento.

Foram proporcionados contatos com o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), Banco do Nordeste (BNB)  
e junto ao Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), onde 
se foi extremamente agregador verificar as ferramentas e 

metodologias utilizadas para se realizar o cumprimento das 
demandas da sociedade, e a busca pela eficácia e eficiência 
mediante o que se é proposto a trabalhar e servir.

Já existem projeções de ampliação mediante o alcance 
do projeto, cada vez mais estão buscando espaços 
para agregar, pois além de aproximar a população ao 
conhecimento da gestão pública e suas participações, 
também buscam quebrar barreiras acerca da desmistificação 
da inacessibilidade dos órgãos com sua participação e 
influência no dia a dia do cidadão.
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Diagnóstico socioeconômico e ambiental dos municípios paraibanos

O projeto de extensão Diagnóstico 
Socioeconômico e Ambiental de 
Municípios Paraibanos, no último 
mês, se esforçou para externalizar as 
atividades focando em visitas para a 
comunidade, agregando conhecimento 
e novas experiências para a análise. 

A primeira visita realizada foi no dia 
09/05, na Associação dos Moradores de 
Gramame, onde foi possível conhecer a 
realidade de uma escola inclusiva que foca na 
humanização das relações entre as crianças 
locais por meio de música, atividades 
físicas e principalmente o carinho humano. 

A segunda visita, realizada no dia 14/05, 
ocorreu na EcoParaíba; a EcoParaíba faz parte 
das iniciativas de políticas de estímulo à 
geração de emprego e renda, apoiadas pelo 
governo do estado. O grupo de mulheres 
visitadas realizam suas atividades produtivas 
com artesanato, organizadas no âmbito 
da EcoParaíba, e também estão incluídas 
no perfil de mulheres empreendedoras. 

Outro destaque foi o evento promovido 
pelo Projeto Diagnóstico Socioeconômico 
e Ambiental de Municípios Paraibanos(DE/
CCSA) em parceria com a ABM - Associação 
Brasileira de Municípios. O evento  ocorreu 
nos dias 22 e 23 de maio do corrente 
ano, onde foram realizadas oficinas de 
capacitação para gestores públicos locais 
e secretários municipais. A capacitação 
tinha como objetivo o fortalecimento 
dos municípios na promoção da Agenda 
2030 e da Nova Agenda Urbana.  
  As atividades de formação realizadas 
nas oficinas têm como foco sensibilizar e 
desenvolver as competências genéricas e 
específicas do público-alvo afim de torná-
los capazes de formular políticas públicas 
de desenvolvimento territorial sustentável. 
Estiveram presentes 74 participantes 
(prefeitos, secretários municipais, 
vereadores e servidores públicos) de 28 
municípios paraibanos. Também marcaram 
presença a deputada federal Pollyanna 
Dutra, representando a Frente Parlamentar 
do Desenvolvimento do Seminário, e 
o Deputado estadual Buba Germano. 

O projeto foi agraciado, inclusive, 
com matéria no jornal Correio da Paraíba, 
publicada neste mês, que destaca a 

relevância do referido Projeto e de outros 
que são realizados na UFPB. O Projeto 
Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental 
de Municípios Paraibanos é coordenado 
pela Prfª Wanderleya Farias e pela Prfª Rejane 
Carvalho, uma ação extensionista que existe 
desde 2013 e que já produziu diagnósticos 
de 17 municípios além de outras ações. 

Na ocasião, a Prfª Wanderleya Farias deixa 
para a comunidade acadêmica e o público 
em geral, e para nossa Coordenadora de 
Extensão do CCSA, Prfª Edmery Tavares, 
a seguinte mensagem: “Penso que é de 
grande relevância, no contexto de  cortes 
acentuados de recursos que as universidades 
públicas vêm passando,  divulgarmos nosso 
compromisso institucional em levar para 
a sociedade o retorno  dos conhecimentos 
e saberes produzidos no nosso Centro e 
aproveito para parabenizá-la pelo excelente 
trabalho à frente da Assessoria de Extensão.”
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Manhã - Dia 16/05/2019
Às 9:00 - Acolhimento

Das 9:30 às 11:30 - Palestra

Tarde - Dia 17/05/2019
Às 14:00 - Acolhimento

Das 14:30 às 17:00 - Palestra 

Curso “CONHECENDO AS BASES DA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA: Normativas e Procedimentos 
didático-pedagógicos e administrativos efi cazes no 
desempenho dos discentes Bolsistas e Voluntários 
da Extensão da UFPB.”

A Assessoria de Extensão e os projetos de Extensão do 
CCSA participaram do curso organizado pela competente 
equipe da COPAC/PRAC sob coordenação de Marçonilia 
Arnoud.

O curso foi realizado no Auditório da EAD/UFPB Virtual, 
em dois turno, para um melhor alcance do público e 

abordou uma variedade de temas, como as competências 
das Assessorias de extensão e dos Bolsistas que atuam 
nestes espaços, considerando os processos de trabalho da 
COPAC/PRAC, conceitos, diretrizes e objetivos da Extensão 
Universitária, orientação quanto aos procedimentos 
administrativos das Assessorias de Extensão, algumas 
funcionalidades do SIGAA no módulo extensão e para 
fi nalizar abriu espaço para discussões.
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Relação dos projetos aprovados no UFPB no Seu 
Município 2019

Parabenizamos a todo(a)s pelo excelente desempenho. No total, 13 dos 14 projetos submetidos ao Edital UFPB no Seu 
Município foram contemplados com bolsa. Desejamos êxito nas ações e excelente trabalho a equipe de extensionistas.
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Relação dos bolsistas UFPB NSM 2019
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Assessoria de Extensão do CCSA em números

Finalizado o processo de seleção de propostas submetidas ao Edital PROBEX e UFPB no Seu Município no ano 2019, 
apresentamos a seguir gráficos comparativos da quantidade de projetos aprovados com bolsa nos anos de 2018 e 2019. 
No ano corrente, foram aprovados 34 projetos pelo Edital PROBEX, sendo 19 projetos com recurso financeiro. No Gráfico 
1 é possível observar a distribuição de projetos aprovados por departamento.

Gráfico  1 - Projetos de extensão aprovados com bolsa no PROBEX

 
Fonte: Elaboração Própria (2019)

No Gráfico 2, observa-se aumento na quantidade de projetos aprovados pelo Edital UFPB no Seu Município. Em 2018, 
totalizava 6 projetos aprovados com bolsa. Em 2019, passou para 14 projetos, sendo 13 aprovados com bolsa.

Gráfico  2 - Projetos de extensão aprovados com bolsa no UFPB NSM

Fonte: Elaboração Própria (2019)
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COMUNICADO

O Seminário de Extensão do CCSA será realizado de 22 a 26 de julho de 2019 de 
14h às 18h. O seminário tem como objetivo contribuir para a consolidação da exten-
são no CCSA por meio da integração e colaboração entre os projetos. De acordo com 
o Edital Probex e UFPB no seu Município, todos os projetos de extensão contempla-
dos com bolsa, devem, obrigatoriamente, participar do seminário promovido pela 
assessoria de extensão.

Cada dia será destinado a uma temática: educação fi nanceira, empreendedorismo, 
gênero, sustentabilidade e cultura. Os discentes e docentes da equipe devem fazer 
a apresentação do andamento das ações do projeto. Após a apresentação de todos 
os projetos da sessão, será realizado debate com os presentes. Em breve a assessoria 
de extensão encaminhará para os coordenadores dos projetos orientações sobre o 
seminário.
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Ficamos à disposição de todos(as) os coordenadores de projetos 
de extensãodo CCSSA e suas respectivas equipes.

Equipe de Assessoria de Extensão do CCSA

Equipe
Edmery Tavares Barbosa

Assessora de Extensão

- Bianca Texeira

  Voluntária

- Gabryelle Rodrigues

  Bolsista

- Géssica Barbosa

  Bolsista

- Hélio Costa

  Voluntário

-Jessica Kelly

  Voluntária

Contato
Instagram:

@aextensaoccsa

Twitter:

@de_ccsa

Fanpage:

Assessoria de Extensão

E-mail:

aextensaoccsa@gmail.
com

Ficamos à disposição de todos(as) os coordenadores de projetos 
de extensãodo CCSSA e suas respectivas equipes.

Equipe de Assessoria de Extensão do CCSA


