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Assessoria de Extensão

O que nossos projetos estão realizando?

Educação Financeira Para Toda a Vida

Olimpíada Brasileira de Educação Financeira

A Olimpíada Brasileira de Educação 
Financeira – OBEF está se aproximando, 
as expectativas estão a mil. Os trabalhos 
não param e a repercussão só aumenta 
nos quatros cantos do país! Os 
parceiros da Olimpíada estão cada vez 
mais engajados e acrescendo nesse 
acontecimento marcante da Educação 
Financeira. No Distrito Federal sob 
a supervisão da Profa. Ducineli e no 
Rio Grande do Norte pela supervisão 
do Prof. Anailson, foram concedidas 
entrevistas para divulgação da OBEF. O 
Prof. Wenner, Coordenador Geral, esteve 
em missão em Brasília para acertar os 
detalhes da Olimpíada Brasileira de 
Educação Financeira. Na reunião esteve 
presente a equipe de professores do 
Distrito Federal e alunos do IFDF.

“Vemos o refl exo de nosso empenho 
com grande prazer. O número de 
inscritos só aumentam e nossa ansiedade 
caminha junto! Fiquem ligados que a 
Olimpíada tá chegando e trazendo cada 
vez mais novidades!”, diz a bolsista Iris 
Maria.

REDES SOCIAIS

Acompanhe nossas redes 
sociais e fi que por dentro de 
todos os eventos ministrados 
no Centro de Ciências Socias 
Aplicadas (CCSA) da UFPB, 
editais de provas e seus 
resultados, minicursos, 
palestras e muito mais. 
A Assessoria de Extensão 
também está no Youtube, 
com video aulas explicativas 
e materiais de apoio.

Empreendedorismo feminino: negócios que transformam - p. 06
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Metodologias 
Contemporâneas em 

Contabilidade

No dia 11/06, o ConTemp realizou uma 
palestra sobre Pesquisa Qualitativa 
Aplicada à Contabilidade, ministrada 
pela Dra. Karla Nóbrega. O momento 
enriquecedor que contou com a presença 
de discentes de diversos períodos do curso 
Ciências Contábeis.

Oficina de Teatro

No dia 03/07, o projeto Educação Financeira para Toda a Vida 
proporcionou para seus integrantes uma Oficina de Teatro em parceria 
com o CEARTe do governo do Estado, a oficina foi ministrada pela 
professora Soraya de Souza de Oliveira. Novidades estão a caminho e 
novas peças sendo preparadas.

Reunião

Na quinta-feira, dia 11 de julho,  o Projeto Educação Financeira 
para Toda Vida realizou mais uma reunião de integração com os novos 
membros, conduzida pelo coordenador Prof. Wenner juntamente com 
as bolsistas. Foram explanados vários assuntos referentes ao projeto, 
desde sua origem até às ações que são desenvolvidas atualmente.Os 
ingressantes puderam entender mais a fundo a missão do projeto e sua 
área de atuação frente à comunidade.\as bolsistas. Foram explanados 
vários assuntos referentes ao projeto, desde sua origem até às ações que 
são desenvolvidas atualmente.Os ingressantes puderam entender mais a 
fundo a missão do projeto e sua área de atuação frente à comunidade.
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Sala de Ações
57ª Congresso da SOBER e na 18th ESTE

A pesquisadora da Sala de Ações, 
Amanda Diniz, e o Prof. Dr. Sinézio Maia, 
desenvolveram um artigo sobre hedge do 
setor sucroalcooleiro e perspectivas para o 
RENOVABIO, aceito para apresentação no 
evento organizado pela SOBER (Sociedade 
Brasileira de Economia, Administração e 
Sociologia Rural). O 57º Congresso da 
SOBER ocorrerá nos dias 21 a 25 de julho de 
2019, na cidade de Ilhéus, na Bahia.

Confira o título da pesquisa:

RAZÃO ÓTIMA E EFETIVIDADE DAS 
OPERAÇÕES DE HEDGE DO SETOR 
SUCROALCOOLEIRO E PERSPECTIVAS PARA 
O RENOVABIO

Autor(es): Amanda Seixas Diniz, Sinézio 
Fernandes Maia

Escanamento das provas

Nesta terça-feira, 23/07, a equipe do projeto de extensão Educação 
Financeira para Toda Vida deu início a uma nova etapa de escaneamento 
das provas da Olimpíada Paraibana, anteriormente realizadas pelo pro-
jeto nos anos de 2017/2018. A equipe recebeu um breve treinamento da 
Profa. Geane Souto sobre os principais cuidados para manusear arquivos. 

Associação de Educação Financeira

No dia 24/07, o coordenador Wenner Lucena esteve em São Paulo a 
convite da Associação de Educação Financeira para apresentar o projeto 
Educação Financeira para toda a Vida da UFPB e firmar novas parcerias 
para o desenvolvimento da Educação Financeira do Brasil.

Apresentação na Sede Regional do Budismo de João 
Pessoa

No dia 16 de junho, o projeto de Extensão se fez presente na Sede 
Regional do Budismo de João Pessoa. O projeto foi convidado para 
fazer apresentações num dia dedicado a conhecimentos de uma vida 
financeira saudável. Puderam contar com uma palestra do coordenador 
Prof. Wenner Lucena sobre alguns passos para estabelecer equilíbrio nas 
finanças pessoais e com a companhia de teatro do projeto, ilustrando 
ludicamente alguns desses ensinamentos.
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Palestra sobre Educação Financeira na CBTU, em João Pessoa – PB

No dia 04 de julho de 2019, a Sala de Ações UFPB realizou palestra sobre Educação 
Financeira no CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), com a presença do 
Prof. Dr. Sinézio Maia, e dos integrantes do projeto: Amanda Diniz, Diego Cavalcante, 
Hallyson Oliveira e Helber Lacerda.  O Prof. Dr. Sinézio Maia iniciou a palestra 
apresentando sobre o projeto de extensão, indo, em seguida, apresentando sobre a 
Educação Financeira.  

A palestra foi continuada por Amanda Diniz, posteriormente o Hallyson Oliveira 
apresentou o aplicativo EducaSA, ferramenta para o controle de gastos a partir do 
dispositivo móvel, subsequentemente, Diego Cavalcante deu continuidade com o 
tema, abordando questões sobre soluções de dívidas. As Mídias Digitais ficaram na 
responsabilidade do Helber Lacerda.
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Balcão Universitário e Núcleo de Informações Contábeis

No dia 13/06 foi realizada uma Roda de Conversa o tema “Saiba tudo sobre e-Social” organizado pelo os projetos 
de extensão Balcão Universitário de Informações Contábeis e Tributárias aberto a comunidade e Núcleo de Informações 
Contábeis e Fiscais: da universidade à comunidade. O momento iniciou com a Educadora de Educação Física Susete, 
fazendo exercícios de ginástica laboral e mostrando o quanto é importante esta prática em uma empresa, gerando nos 
funcionários uma qualidade de vida e motivação no desenvolvimento do trabalho diário. 

A Roda de Conversa foi conduzida pela contadora Edilânia Costa, especialista em Gestão de RH e em e-Social, bem 
como pelo profissional da área de Tecnologia da informação, Diógenes Frederico, também especialista em e-social, ambos 
funcionários da CONTAL Contabilidade, empresa parceira nas atividades dos projetos. O evento teve uma dinâmica de 
roda de conversa esclarecendo todas as dúvidas que os alunos possuíam sobre o assunto abordado. 

A presença da empresária contábil Maria Edineide Costa, foi registrada nos debates sobre a implantação do e-social 
nos MEI e sobre as dificuldades no cumprimento da agenda, bem como a questão da amarração do que diz o art 41 da 
CLT  cumpridos pela implantação do e-social. 

O evento, contou com as doações de alimentos não perecíveis onde os projetos se unem a campanha da Empresa 
Junior de Contabilidade - Contábilis, que estão arrecadando alimentos para a Associação Donos do Amanhã. Por fim a 
equipe agradece a família CONTAL por esta grande parceria na realização desse evento “Saiba tudo sobre o e-Social”.
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MContPB

No dia 27/06/19, o projeto de extensão MCONTPB realizou a mesa redonda: Mu-
lheres que Empreendem no Mercado Contábil. Estiveram presentes as contadoras: 
Claudia Trindade, representando o Grupo Mulheres do Brasil; Silvana Dantas, conse-
lheira do CRC-PB; Brenda Lis e Emmanuelle Salustiano contadoras e idealizadoras do 
grupo “Nós Contadoras”, Edineide Costa da Contal Assessoria Contábil e Rebeca Ca-
valcanti da RC Assessoria Contábil. Também estiveram presentes as administradoras 
Camila Costa e Juliana Costa do projeto “Miga fique Rica”. A conversa foi mediada pela 
coordenadora do MContPB, profa Edmery Tavares. As contadoras relataram fatos mar-
cantes da trajetória pessoal e profissional que serviram de inspiração para o público 
presente. 

Registramos a presença de Socorro Alencar líder do Grupo Mulheres do Brasil Nú-
cleo João Pessoa e da profa Valdineide Araujo que também já integrou a equipe do 
MContPB. O evento contou ainda com o apoio da Assessoria de Extensão do CCSA, 
das extensionistas do MContPB, Sabrina Correia, Lira Alves, Raíssa Sousa, Jéssica Aze-
vedo, Jéssika Kelly e Ana Lima e da TVUFPB. A equipe MContPB agradece aa partici-
pação de discentes de diferentes turnos, assim como de outras instituições de ensino 
superior.  Informamos que em breve, serão realizados mais dois eventos: Workshop 
Contabilidade com C Maiúsculo, onde sete contadoras irão proferir palestras e cursos 
sobre temas técnicos na contabilidade. Além desse, estamos organizando o II Fórum 
sobre Gênero na Contabilidade: aspectos esclarecedores sobre violência simbólica.
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PROBEX COMEX UFPB

Webconferência com o Prof. Nicola Minervini

O Probex COMEX UFPB tem a satisfação e a honra de informar que contou com a colaboração do Prof. Nicola Minervini, 
autor do consagrado livro “O Exportador”, para uma atividade de capacitação específi ca para alunos de Empresas Juniores 
(EJs) atendidos pelo projeto no período 2017-2019.

Realização: Probex COMEX UFPB e Internacionalize Consultoria e Assessoria

Participação: Líderi JR. e Eleven Jr.
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Descomplica TCC

O projeto DESCOMPLICA TCC: normas, estratégias e dicas para elaboração de trabalhos 
de conclusão de curso realizou quatro oficinas que contaram com a participação de alunos 
de diversos cursos, como Economia, Arquivologia, Biblioteconomia, Gestão Pública e 
Psicopedagogia.

03/07/2019 - Produção e uso de mapas mentais e conceituais como tecnologia de apoio 
à Pesquisa e ao Ensino

10/07/2019 – Planejamento, estrutura, normalização e apresentação de trabalhos 
acadêmicos

17/07/2019 – Como obter sucesso na apresentação do TCC

18/07/2019 - Planejamento, estrutura, normalização e apresentação de trabalhos 
acadêmicos
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Descomplica Ensino Médio

O DESCOMPLICA ENSINO MÉDIO: dicas, estratégias e padrões para trabalhos escolares iniciou as publicações nas 

redes sociais com materiais dinâmicos, produzidos com características estratégicas para alcançar o público alvo, que são 
os alunos de ensino médio.

Site: https://descomplicaensinom.wixsite.com/descomplicaem
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Geação de Emprego e Renda para Mulheres Através do Uso da TI

O projeto realizou em junho e julho, 
minicursos sobre a utilização da plataforma 
WIX, ferramenta principal do projeto que 
possibilita a criação de sites gratuitos. Além 
disso, outro minicurso realizado foi sobre 
a utilização da ferramenta Canva com o 
intuito de capacitar os membros do projeto, 
que são pessoas vinculadas a Escola Viva 
Olho do Tempo (EVOT), os tornando aptos a 
criarem logotipos, levando em consideração 
que essa experiência será muito válida para 
os próximos passos do projeto. A ideia não 
é apenas criar sites, mas também auxiliar os 
microempresários, que muitas vezes não 
tem conhecimento gerencial, a terem uma 
identidade visual de seu negócio, como 
também a criarem junto com os membros 
do projeto, a missão, a visão e os valores 
da empresa (caso não tenham), pois esses 
pontos são básicos para o início de um 
planejamento estratégico, tendo em vista 
que o planejamento estratégico é algo 
muito relevante para a sobrevivência de 
empresas, independente de seu porte. Outro 
minicurso realizado foi sobre a ferramenta 
Gantter (que se refere ao gerenciamento 
de projetos). Como também workshops 
sobre diversos temas como arquitetura da 
informação, postura profissional, onde os 
alunos participaram de atividades práticas 
sobre os temas abordados e demonstraram 
satisfação em participar do projeto. 

Desde o início do projeto foi construído 
um site do projeto para registrar as ações 
e os conteúdos abordados em cada 
encontro e semanalmente ele é atualizado. 
Nosso planejamento para os próximos 
meses inclui palestras sobre Linguagem de 
Startups, que serão realizadas por alunos 
concluintes do curso de administração 

da UFPB e que participam da disciplina 
Gestão Tecnológica Pública e Privada 
ministrada pelo coordenador do projeto 
Professor Jorge Gomes, onde essas ações 
são resultantes da integração do projeto de 
extensão e a disciplina gestão tecnológica 
pública e privada. Também serão realizados 
nos meses consecutivos, outros minicursos 
e workshops com temas relacionados ao 
objetivo principal do projeto. 
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Manhã - Dia 16/05/2019
Às 9:00 - Acolhimento

Das 9:30 às 11:30 - Palestra

S-Intex

Promovendo a Internacionalização no CCSA: O Projeto S-Intex e as contribuições da Extensão Universitária

Objetivo do projeto: 

Vivemos numa conjuntura social em que as Universidades Públicas necessitam de informação rápida e objetiva para a 
tomada de decisões, e por isso o projeto S-Intex foi elaborado levando em conta as necessidades acadêmicas, no sentido 
de organizar, classificar e comparar dados sobre a extensão universitária de uma maneira simples e lógica. Nesse mesmo 
contexto, a internacionalização da universidade – ou seja, a projeção de sua produção técnico-científica e o intercâmbio 
de práticas de extensão, ensino e gestão com instituição de outros países – vem ganhando importância estratégica. O 
S-Intex avalia os dados dos projetos de extensão submetidos no âmbito dos editais lançados pela UFPB para o ano de 2019 
(PROBEX, FLUEX e UFPB no seu município), para mostrar o grau de internacionalização nesses projetos e gerar relatórios 
para dar clareza às informações, bem como para identificar potenciais e orientar iniciativas futuras de internacionalização 
nesse campo. O projeto está dividido em diferentes etapas que visam, resumidamente: coletar informações, avaliar as 
informações recolhidas, identificar problemas e desenvolver ferramentas que permitam sua solução. 

O trabalho foi iniciado com a coleta de dados sobre todos os projetos de extensão (PROBEX, FLUEX, UFBNSM) no 
módulo ‘extensão’; do Sistema SIGAA, pois este é o módulo responsável pelo cadastro e visualização dos projetos.

Contudo, encontramos algumas dificuldades para a exportação dos dados presentes no sistema. Para a visualização 
individual de projetos, o sistema apresenta uma tela organizada e precisa, entretanto, não permite exportar todos os 
dados, possibilitando apenas a exportação de informações básicas dos mesmos; desta maneira, foi necessária a ajuda de 
um mecanismo externo para sua exportação. A utilização de um script possibilitou tal operação, mas, devido a limitações 
do Sistema SIGAA, foi preciso visualizar cada um dos 810 projetos e exportá-los para uma planilha de dados.

3- Consolidação do banco de dados e metodologia de análise.

A partir das informações contidas nos projetos de extensão submetidos via editais PROBEX, FLUEX, UFPB no seu 
Município, buscamos identificar diferentes graus de internacionalização com base em parâmetros que vão da utilização de 
bibliografia internacional até a existência de parcerias com organizações, entidades ou instituições internacionais. Ao todo 
foram avaliados 810 projetos divididos da seguinte maneira: 543 projetos PROBEX; 142 projetos FLUEX e 125 projetos 
UFPB no seu Município. Devido à falta de interação e emissão de relatórios mais didáticos, foi elaborado um protótipo 
de banco de dados que servirá como base para o desenvolvimento do Sistema S-Intex. A plataforma Microsoft Access 
foi utilizada na criação e organização do protótipo S-Intex, pois permite a criação de itens que ajudem na visualização e 
organização dos dados.
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Análise primária para teste de consistência do sistema apenas com o CCSA

No CCSA temos 43 projetos cadastrados divididos em: 18 Projetos PROBEX, 12 Proje-
tos FLUEX e 13 projetos UFPB no seu MUNICÍPIO. Desses, o Departamento de Relações 
Internacionais cadastrou 07 projetos, o Departamento de Gestão Pública cadastrou 05, o 
Departamento de Finanças e Contabilidade cadastrou 16, o Departamento de Economia 
cadastrou 08, o Departamento de Ciência da Informação cadastrou 06 e o Departamento 
de Administração cadastrou 01 projeto. Esses Projetos serão analisados e classificados em 
parâmetros que demonstram qual o grau de internacionalização em cada um:

Conclusões:

O estudo da internacionalização entre os projetos de extensão do CCSA foi o ponta-
pé inicial para o desenvolvimento do projeto S-Intex. Considerando as características 
próprias do Centro, ficou perceptível a existência de um potencial elevado para a projeção 
internacional das atividades acadêmicas a partir da orientação estabelecida pela política 
institucional de internacionalização. A etapa atual do projeto envolve o diagnóstico sobre 
o avanço da internacionalização nos projetos de extensão do CCSA com o objetivo de a) 
identificar; b)orientar; e c) coordenar iniciativas de internacionalização nesse âmbito visando 
a troca de experiências e boas práticas e ampliar as oportunidades de financiamento para 
um conjunto de atividades cada vez mais importantes na relação entre as universidades e 
a sociedade.

Finalizada esta etapa, o objetivo é transformar o S-Intex em uma ferramenta que permita 
realizar todas essas operações de avaliação de maneira integrada, cruzando as informações 
e obtendo relatórios que permitam orientar a implementação de diretrizes locais visando 
a consecução de metas de internacionalização estabelecidas no CCSA, em diálogo com as 
diretrizes da UFPB. 
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Seminário de Extensão do CCSA
O Seminário de Extensão do CCSA foi realizado durante os dias 22, 23, 24, 25 e 26 de julho de 2019, na sala Multimídia 

do nosso centro, de 14h às 18h.  32 projetos de extensão, sendo 19 PROBEX 2019 e 13 UFPB No Seu Município, foram 
distribuídos em cinco sessões temáticas: educação fi nanceira, educação, objetivos do desenvolvimento sustentável, 
cultura, comunicação e empreendedorismo.  A proposta de agrupar os projetos em sessões temáticas foi colaborar com 
as equipes de extensionistas (coordenadores, bolsistas e voluntários) para que conheçam as ações desenvolvidas pelos 
pares e juntos possam compartilhar seus objetivos, experiências, aprendizados, desafi os e estratégias no planejamento, 
organização e execução de suas ações. Para além desse momento, esperamos que os debates realizados a cada sessão 
possam contribuir para o fortalecimento e consolidação dos projetos por meio de possíveis parcerias que contribuem para 
a ampliação da atuação da extensão da UFPB à serviço das demandas da sociedade. A Assessoria de Extensão do CCSA 
agradece a equipe da PRAC que esteve presente prestigiando e colaborando com as apresentações: Júlio Cesar, Huga, 
Edinaldo e Alberto, as coordenadoras e coordenadores, bolsistas, voluntários e discentes que compareceram ao seminário.
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Correio da Paraíba, TV UFPB e G1
No mês de Julho tivemos a honra de prestigiar ações de extensão realizadas no CCSA 

sendo divulgadas em matérias de Jornal, bem como um projeto de Extensão contribuindo 
para a produção de notícias.

O Projeto de Extensão PROBEX COMEX, coordenado pela Profa. Márcia Paixão concedeu 
entrevista sobre o acordo comercial entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União 
Européia (UE) para o Jornal Correio da Paraíba no dia 03 de Julho. Alguns dados de um 
levantamento realizado pelo projeto constituíram o corpo do texto, como o trecho abaixo:

“Segundo levantamento feito pelo Probex Comex UFPB, com base nos dados do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), a participação das exportações 
paraibanas para a França, por exemplo – um dos países integrantes da UE – cresceu de 
2%, em 2010, para 18% em 2018. A Paraíba exporta o mineral Ilminita e calçados para o 
país europeu. Em 2018, as exportações paraibanas para a França representaram U$$ 20,5 
milhões.”

Foi matéria do Jornal Universidade (TV UFPB) no dia 05 de Julho a mesa redonda: 
Mulheres que Empreendem no Mercado Contábil realizada dia 27 de Junho na sala 
Multimídia do CCSA, organizada pelo Projeto de Extensão MContPB, sob coordenação 
da Profa. Edmery Tavares. Assim como a Palestra e Sessão de Perguntas e Resposta sobre 
Saúde Mental na Pós-Graduação realizada dia 28 de Junho no Auditório Azul do CCSA, 
ministrada pelo Dr. Tiago Nunes (Bacharel em Medicina pela UFPB) e coordenada pelo 
Prof. Felipe Pontes.

Disponível em: https://correiodaparaiba.com.br/geral/exportacoes-paraibanas-para-
paises-europeus-deve-passar-de-us-35-mi-para-us-140/
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No dia 09 de Julho o G1, publicou uma notícia sobre a pesquisa de preço, feita pelo projeto de extensão “Educação financeira para 
toda a vida” mês a mês em alguns supermercados de João Pessoa – PB.

Disponível em: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/07/09/pesquisa-mostra-15-supermercados-mais-baratos-da-
grande-joao-pessoa-em-julho.ghtml
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COMUNICADO

Diante da rica interação ocorrida durante o Seminário de Extensão do CCSA, em 
breve iremos publicar uma Edição Especial sobre essa experiência. Contamos com 
a colaboração das equipes dos 32 projetos para juntos compartilharmos nosso 
sentimento e aprendizado ao participar das apresentações e debates realizados 
durante cinco dias ricos de descobertas e refl exões. 
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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


