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Assessoria de Extensão

NESTA EDIÇÃO

Diante
da
riqueza
de
informações
e
compartilhamento
de
experiências
que
vivenciamos
durante
o
Seminário de Extensão do
CCSA, nesta Edição Especial
apresentaremos todos os
projetos PROBEX 2019 e UFPB
NSM 2019 do nosso centro,
bem como depoimentos de
alguns
Coordenadore(a)
s e Extensionistas sobre o
seminário.
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Silva
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Voluntários: Bianca Texeira; Gessica
Tamires Guabiraba Barbosa; Hélio Otávio
Costa Filho

Gabryelle Rodrigues
Bolsista

Objetivos Gerais: Assessorar as atividades
de extensão do CCSA, considerando os
seguintes objetivos específicos:

Jessika Kelly
Bolsista
Bianca Texeira
Voluntária
Géssica Barbosa
Voluntária
Hélio Costa
Voluntário

a)
Desenvolver
as
atividades
administrativas respeitando os editais
FLUEX, PROBEX entre outros;
b) Estabelecer estratégias de
divulgação das ações da PRAC no CCSA;
c) Auxiliar na divulgação das ações dos
projetos do centro;
d) Colaborar com a integração dos
projetos de extensão;
e) Participar e colaborar do ENEX.

Instagram: @aextensaoccsa
E-mail: aextensaoccsa@gmail.com
Twitter: @de_ccsa
Fanpage: Assessoria de Extensão
“A experiência em poder participar
e promover o evento que foi a semana
de apresentação de extensão do CCSA,
trouxe-nos a alegria de um dever
cumprido. Um projeto que realizamos
todos os dias letivos da semana,
tirando dúvidas, ajudando os projetos e
trabalhando para promover a divulgação
das ações extensão do nosso centro.
Essa ação nos fez sentir um pouco parte
de cada um dos projetos apresentados,
visto que é uma das nossas funções
assessora-los. Foi muito bom ver como
nós podemos de uma forma ou outra
contribuir para o fortalecimento e
concretização de mais de 30 projetos
em diferentes ramos do conhecimento.
Só temos a agradecer por todos os
extensionistas do CCSA”, dizem as
bolsistas Gabryelle e Jessika.

Caravana da Gestão Pública 2019

Coordenador(a): Fernando Jose Vieira Torres
Bolsista(s): Gildilane Leal Macêdo
Coordenadores adjuntos: James Batista Vieira; Maria Daniella de Oliveira Pereira da
Silva
Membros Externos: Yluska Magalhaes Guedes Brito Almeida; Ludinaura Regina
Souza dos Santos
Voluntários: Daniele de Lira Graciliano; Ingrind dos Santos Oliveira; Murilo Vicente
Araujo Batista Ribeiro; Ricelyane Munick dos Santos Souza; Ruth Delana de Santana
Gomes; Thayane Macêdo de Souza; Hebert Hugo Fernandes Isidro Gomes
Redes sociais:
Instagram: @caravanagpufpb
Twitter: @Caravanagpufpb
E-mail: caravanagpufpb@gmail.com
Objetivos Gerais: Divulgação e Integração do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Pública e Bacharelado em Gestão Pública da UFPB junto aos alunos do 3º
Ano do Ensino Médio e Gestores Públicos da Paraíba.
“O seminário contribuiu de vários aspectos mediante o foco do projeto em que
participo. Como mediante algumas ações o ato de apresentar faz parte, já me trouxe
uma carga de preparação e experiência a esse tipo de contato e interação. Outro
aspecto que o seminário me trouxe, foi a possibilidade de observação refinada e
prática com uma visão de quem está de fora do projeto, trazendo pontos importantes
a serem levados em consideração e feito suas alterações e aprimoramentos
necessários”, diz a bolsista Gildilane.
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Coletiva Empoderi: Mulheres Ocupando a Universidade

Coordenador(a): Mojana Vargas Correia da Silva
Bolsista(s): Néria Farias Pereira
Monitoras: Ana Isadora Meneguetti; Agnes Maria Freitas Amaral; Nathalia Williany
Lopes de Sousa; Noemia Carvalho Pontes Garcia; Izabele Maria Dias Castro
Voluntárias: Ana Julieta Lacet de Souza; Thayna Fernandes Ferreira
Redes sociais:
Instagram: @coletivoempoderi
E-mail: coletivoempoderi@gmail.com
Objetivos Gerais: I) Promover a leitura, a discussão e a articulação política feminista,
no intuito de dar maior visibilidade a esse cenário ainda descredibilizado nos espaços
institucionais e cotidianos, onde as mulheres são cotidianamente oprimidas de
diversas formas;
II) Contribuir para formação de cidadãs e cidadãos críticos, possibilitando o
despertar do interesse no estudo feminista, procurando alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, para que estas possam atuar
enfaticamente na promoção do desenvolvimento sustentável (como elencado nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU);
III) Consolidar o debate sobre a promoção da igualdade de gênero no ambiente
institucional da universidade e promover a disseminação das experiências por meio
da publicação em periódicos nacionais e internacionais, com o objetivo de estabelecer
parcerias futuras.
“O Seminário de Extensão do CCSA foi uma experiência engrandecedora, pois
permitiu a apresentação da coletiva para um público diferente, o intercâmbio com
outros projetos existentes no CCSA, além do Feedback para melhorias na coletiva.
Ademais, como responsável pela apresentação, o seminário me tirou da zona de
conforto contribuindo para o meu crescimento pessoal com a experiência de falar em
público”, diz a bolsista Néria.
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Construção dos planos de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos
Locais da Paraíba no âmbito do PLADES

Coordenador(a): Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcanti Filho
Coordenador adjunto: Lucas Milanez de Lima Almeida
Bolsista(s): Jose Heraldo Figueiredo dos Santos
Membros externos: Marilia Medeiros de Araújo
Voluntários: Wislley Gean da Silva Costa; Paulo Fernando Dutra de Oliveira; Gleycielle
Rodrigues do Nascimento; Rafaela Thais de Andrade Silva; Thiago Victor Medeiros do
Nascimento; Dallysson Vinicius Barros Siqueira; Dielco Jorge Correia Nunes; Larissa
Cristine de Oliveira Sousa
Redes sociais:
E-mail: pladesapl@gmail.com
Objetivos Gerais: Os objetivos específicos são correspondentes a cinco dos
objetivos do PLADES: Objetivo 1: Identificação e georreferenciamento dos apls do
estado da Paraíba Identificação dos núcleos territorial (quais município) e setorial
(quais atividades produtivas) dos apls através do levantamento de informações junto às
instituições públicas e privadas de apoio aos apls do estado. Objetivo 2: Identificação,
caracterização e divulgação das políticas de apoio aos apls da Paraíba implementadas
entre 2016 e 2019. Objetivo 4: Mapeamento das Oportunidades de Investimentos
nos apls paraibanos. Objetivo 3: identificação e caracterização dos estudos e análises
realizadas pelas organizações integrantes do sistema de inovação paraibano, tendo
como foco um conjunto delimitado de “grandes projetos“, implantados ou em
implantação pelos governos federal e estadual desde 2016 (ano de início do ACTOF
Nº 48/2016) até 2019, com impacto nos apls paraibanos. Objetivo 4: Mapeamento
das Oportunidades de Investimentos nos apls paraibanos. Objetivo 5: construção da
balança comercial internacional e interestadual, quantificando os ﬂuxos de compras e
vendas dos bens e serviços do estado da Paraíba e de seus apls.
“Gostei muito da minha experiência de poder participar do Seminário de Extensão
do CCSA, de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, sei que este meu
projeto não trabalha muito com divulgação em redes sociais, e oportunidades como
essa de poder mostrar o trabalho a outras pessoas é realmente satisfatório”, diz o
bolsista Jose Heraldo.
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Diagnostico Socioeconômico e Ambiental de municípios paraíbanos

Coordenador(a): Wanderleya dos Santos Farias
Coordenador(a) adjunto(a): Rejane Gomes Carvalho
Bolsista(s): Renato de Paula Santos Pires
Voluntários: Lucas Guedes; Victor Carlos Arruda; Rebeka Rosana da Silva Santana;
Norberto Neto; Emerson Ferreira; Raynnara Laurentino Rodrigues; Isacc Sergio;
Tamires Amorim

Redes sociais:
Instagram: @sondagempb
Site: https://sondagempb.wixsite.com/home
E-mail: diagnosticoeconomicopb@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/sondagempb/

Objetivos Gerais: • Identificar os desafios e potencialidades dos municípios
paraibanos em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
proposto pela Cúpula das Nações Unidas. • Construir, a partir da interação dialógica
com gestores municipais e comunidades locais, diagnósticos socioeconômicos e
ambientais de municípios da Microrregião de João Pessoa. Fornecer para gestões
locais, representantes da sociedade civil, associações de bairro e instituições privadas
ferramentas que contribuam para a municipalização dos ODS - Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.
“Foi uma ótima experiência, permitiu ter uma noção sobre a importância da
ação de cada projeto e agregar valor à imagem do nosso próprio projeto. Uma
oportunidade única de integração e espaço de fala para pessoas com um interesse
comum, externalizar o trabalho que realizamos na universidade”, diz o bolsista Renato.
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Educação Financeira para Professores da Rede Pública de Ensino
do Estado da Paraíba

Coordenador(a): Bruno Ferreira FrascarolI
Bolsista(s): Jose Victor Silva de Brito

Redes sociais:
Instagram: @ceefufpb
E-mail: ceef.ufpb@gmail.com
Site: http://plone.ufpb.br/ceef

Objetivos Gerais: Dar continuidade nas atividades complementares do CEEF, que
atualmente está atendendo 83 professores da rede pública estadual de educação da
Paraíba na modalidade Ensino à Distância. Para além do objetivo geral, este projeto
possui os seguintes objetivos específicos: 1) Preparar professores da rede estadual
de educação da Paraíba com formação sólida em tópicos selecionados de Educação
Financeira para serem multiplicadores da ENEF; 2) Realizar a II Oficina de Educação
Financeira CEEF; 3) Realizar o II Encontro de Educação Financeira CEEF.
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Educação Financeira para a Toda a Vida
Coordenador(a): Wenner Glaucio Lopes Lucena
Bolsista(s): Iris Maria Oliveira de Sousa; Luana Bárbara de Lima Pereira
Colaboradore(a)s: Daisy Beserra Lucena; Vanessa Farias Dantas
Colaborador externo: José Ribamar Marques de Carvalho
Voluntários: Adrielle Marcelino Macedo; Alane Mendes de Lacerda Lima; Aleﬀ Brendel; Alencar de Arruda; Alexia de Souza
Pires; André Humberto da Silva; Ana Bezerra; Cavalcanti Maculan; Andrihelly de Sousa Mendonça; Bárbara Figueiredo
Pereira; Beatriz Targino Rufino; Brenda Naiara Freire; Débora de Lima dos Santos; Diego Henrique; Rodrigues Castelo
Branco; Edson Ferreira de Araújo; Eduarda Kallyne Santos de Oliveira; Fábio Gomes Xavier Filho; Flávia Silva Santos;
Fernando Ribeiro de Souza; Geﬀerson Pires Vieira; Gerson Pires Vieira; Gilson Ferreira de Araújo Neto; Guilherme Correia
de Morais; Iago Henriques de Freitas; Ianneska Barreto de Lima; Igor Adriano Rodrigues da Silva; Isadora Cristina Ferreira
Valero; Jennyfer Karen Martins do Nascimento; João Paulo Caminha Andrade de Oliveira; João Teixeira de Morais Neto;
Joelton Kennedy Gomes Tomé; Josefa Fernanda Rodrigues Pereira; José Nicácio Araújo Felipe da Silva; Joyce Hellen Martins
do Nascimento; Leyliane Mamede Bezerra da Silva; Lívia Assis Barrocas; Lucas Lauriano de Lucena; Lucas Emiliano da Silva;
Marianna Dalburquerque Martins; Maria Victória Martins Melo da Silva; Maria Luiza Macedo de Oliveira; Matheus Magno;
Simões Bezerra; Rodrigo Crispim Duarte Cardoso Fernandes; Samuel Lira Rique; Sarah Beltrão Moreira de Farias; Sheyla
Raquel de Araújo Alves; Tales Guedes Duarte; Thaís Letícia Cunha de Souza; Vítor Nayron Moreira de Araújo Marques;
Vitória Gonçalves dos Santos; Yasmin Ferreira Antão dos Santos
Redes sociais:
Instagram: @edufinanceiraprobex
Twitter: @edufinanceirapb
E-mail: edufinanceiraprobex@gmail.com
Facebook: edufinanceiraprobex
Youtube: Educação Financeira Para Toda a Vida
Objetivos Gerais: Elaborar Folders e uma Cartilha sobre educação Financeira apresentando formas de aprendizagens
para as comunidades por meio de oficinas, reciclagens de materiais e leituras sobre Educação Financeira. Realizar a
Pesquisa de Preços nos Supermercados de João Pessoa e divulgar e informar a Sociedade Orientar o aprendizado por meio
de teatros e encenações sobre Educação Financeira Estabelecer e realizar ampla divulgação da III Olimpíada Paraibana
de Educação Financeira e I Olimpíada Brasileira de Educação financeira Ministrar aulas nas escolas para subsidiar noções
básicas sobre Educação Financeira Organizar a 6 Semana de Educação Financeira na Paraíba Realizar Cursos, palestras em
escolas, órgãos públicos e empresas sobre Educação Financeira Gerar informações sobre Educação Financeira pelos canais
de comunicação tais como (Instagram, Youtube, site, Blog, Facebook).
“A participação no Seminário de Extensão CCSA trouxe para os bolsistas do projeto de extensão Educação Financeira
Para Toda a Vida mais maturidade ao lidar com o que nos é posto como responsabilidade, além, é claro, da própria
responsabilidade que nos é exigida para participar do Seminário. O fato de nos apresentarmos para outros projetos além
dos representantes que nos assistiram também agregou experiência quanto a nossa desenvoltura em oratórias, bem como
capacidade de desenvolver uma visão mais focada do nosso projeto e aprender com a experiência de outros que também se
encontravam presentes. Ouvir e presenciar apresentações de outros projetos, alguns desconhecidos que trabalhavam com
ações dentro da própria UFPB, fez-nos perceber o quão pouco conhecemos nossos parceiros de extensão se comparado a
gama de projetos que existem no mesmo nicho em que convivemos, além de estimular ideias e ideais para ter em adição
ao nosso projeto. Ficamos contentes ao idealizar que também conseguimos explanar a relevância do nosso projeto para
os parceiros extensionistas com quem não tínhamos contato, mas que agora fazem parte da nossa experiência na UFPB”,
dizem as bolsistas Iris e Luana.
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Educação Financeira: Seleção de Processos Alternativos de Planejamento e Investimentos

Coordenador(a): Sinezio Fernandes Maia
Coordenador(a) adjunto(a): Luiz Felipe de Araujo Pontes Girao
Bolsista(s): Elizabeta Farias de Melo Sousa
Colaborador: Marilza Pereira Valentini

Redes sociais:
Instagram: @salaacoes
E-mail: salaacoes@yahoo.com.br
Site: www.salaacoes.blogspot.com

Objetivos Gerais: O objetivo é produzir trabalhos focados em Mercado Financeiro
e Políticas Macroeconômicas. O modus operandi se dará por encontros periódicos
semanais (todas sextas-feiras das 14:00 as 18:00 horas) na “Sala de Ações - UFPB”.
O objetivo das reuniões semanais está nas discussões dos resultados setoriais como
nas orientações de investimentos de curto e médio prazos. Estes relatórios diários/
semanais serão produzidos, discutidos e aperfeiçoados para postagens nas redes
sociais (no youtube) e, posteriormente, envio aos potenciais usuários.
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Grupo de Teatro Político Interna-só-na-mente

Coordenador(a): Mariana Pimenta Oliveira Baccarini
Bolsista(s): Milena Araújo Nóbrega
Voluntários: Andreza Carneiro Nogueira da Silva; Beatriz Ribeiro Rocha; Carlos Eduardo de Lima Correia; Daniel Garcia
Vilhete D’abreu; Isabella Kettuly Pereira de Castro Amorim; Isabelle Fonseca de Castro; João Vitor Santos da Silva; Lilian
Tavares Alves; Maria Teresa Ferreira de Oliveira; Paulo Teixeira de Carvalho Neto; Tifanny de Santana Lacerda Granja

Redes sociais:
Instagram: @internasonamente
E-mail: internasonamente@gmail.com
Facebook: @teatropoliticointernasonamente

Objetivos Gerais: Utilizar-se do teatro como instrumento lúdico de com]unicação, reﬂexão e conscientização acerca
da intolerância religiosa, levantando questionamentos e os problemas que giram em torno desta, oferecendo ao público
a oportunidade de obter informação para desenvolver e fortalecer sua capacidade de reﬂetir ou até mesmo lidar com
o problema. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Construir e formalizar o calendário semestral das reuniões e atividades que serão
executadas durante o período letivo, sendo estas realizadas semanalmente em dias e horários fixos, que estarão sujeitos a
alterações de acordo com as necessidades e demandas do projeto. Fazer um apanhado geral de práticas já desenvolvidas
e em seguida, de forma esmerada, aplicar novas técnicas de exercícios textuais e corporais para amplificar a desenvoltura
individual e coletiva do grupo teatral. Realizar leituras que aprofunde o conhecimento do grupo no tema em questão,
através da literatura e (ou) artigos acadêmicos que tratam do mesmo. Além de parcerias com acadêmicos especializados
no assunto para realização de aulas e palestras. Difundir na prática, por meio das apresentações teatrais, tudo aquilo que
foi previamente estudado e discutido no ambiente acadêmico.
“Poder apresentar o projeto de extensão do qual faço parte, é de grande importância para minha experiência acadêmica
e pessoal. A partir do seminário, temos a possibilidade de mostrar como estamos trabalhando, informar nossas falhas e
compartilhar nossas vitórias dentro desse processo. Também é importante para que possamos conhecer outros projetos e,
assim, o trabalho realizado por outros alunos e professores. O seminário é enriquecedor e muito válido para àqueles que
fazem extensão na instituição”, diz a bolsista Milena.
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INCUBES: Empreendimentos econômicos solidários, redes de
cooperação e políticas públicas no estado da Paraíba

Coordenador(a): Vanderson Goncalves Carneiro
Bolsista(s): Amanda Gabrielle Bizerra Dantas Campina; Jerônimo Azevedo Nascimento
Colaboradore(a)s: Mariana Moura Nobrega; Henrique Jorge Pontes Sampaio
Membro(a)s externo(a)s: Jaciara Gomes Raposo ; Paulo Sergio Dos Santos ; Wanessa
Costa Santos ; Daniel Pereira Dos Santos

Redes sociais:
Instagram: @ECOLANCHESPB
Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011003659246 https://
www.facebook.com/ecolanches1/
Site: http://www.prac.ufpb.br/incubes/

Objetivos Gerais: Consolidar as ações de extensão realizada pela INCUBES com
vistas a contribuir no desenvolvimento de processos e metodologias de incubação
a partir do acompanhamento de EES, da formação de redes de cooperação e da
execução de políticas públicas de economia solidária no Estado da Paraíba. Objetivos
específicos - Acompanhar e assessorar EES e desenvolver processos de avaliação e
desincubação - Acompanhar e assessorar os EES na formação de redes de cooperação
e na adoção de ferramentas de finanças solidárias - Desenvolvimento de processos
e metodologias de incubação de gestão de equipamentos públicos por EES Realizar oficinas de trocas de experiência com a participação de discentes, docentes,
trabalhadores/as dos EES, gestores públicos e comunidade em geral - Participação da
equipe do projeto no Encontro Nordestino de Incubadoras Universitárias.
“Ter a oportunidade de mostrar um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos
no projeto e compartilhar com outros grupos nossas experiencias é gratificante.
Pois, temos a oportunidade de receber feedbacks de outras pessoas e ao mesmo
com as apresentações dos outros projetos adquirir conhecimento e ideias novas que
podemos aplicar no nosso”, dizem os bolsistas Amanda e Jerónimo.
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Internacionalização Descentralizada em Foco

Coordenador(a): Liliana Ramalho Fróio
Bolsista(s): Nathalia Williany Lopes de Sousa
Voluntário(a)s: Agnes Maria Freitas Amaral; Mateus Andrade Ferreira Neves; Tainã Costa Fernandes

Redes sociais:
Instagram: @gepar_ufpb
E-mail: idef.ufpb@gmail.com
Manhã - Dia 16/05/2019
Objetivos Gerais:
consiste na criação de um observatório da cooperação internacional descentralizada
Às 9:00O- projeto
Acolhimento
com o objetivo
geral
de
difundir
conhecimento e promover o diálogo e a cooperação entre gestores públicos, docentes
Das 9:30 às 11:30 - Palestra
e discentes da Universidade Federal da Paraíba, contribuindo para auxiliar as cidades e as suas sociedades na busca
pelo desenvolvimento urbano sustentável. Os objetivos específicos são: • Proporcionar experiência profissional e
aprofundamento do conhecimento dos alunos do curso de Relações Internacionais da UFPB; • Proporcionar o diálogo
e o intercâmbio de conhecimento entre discentes, docentes e gestores públicos brasileiros; • Monitorar e difundir as
atividades de cooperação internacional realizadas por cidades e estados brasileiros e estrangeiros, divulgando assim boas
práticas e experiências exitosas na área internacional; • Contribuir para o aprimoramento das políticas públicas locais e
para o desenvolvimento econômico e sustentável; • Produzir e publicar estudos de autoria dos professores e alunos do
projeto.
“Durante o Seminário de Extensão eu verifiquei ganhos pessoais e coletivos. No primeiro caso, ocorreu pois pude
recapitular a trajetória traçada pelo IDeF, promovendo uma análise crítica do Projeto, a fim de apresenta-lo e minuciar seus
feitos e perspectivas futuras. No segundo caso, de ganhos coletivos, ocorreu pois pude integrar discussões sobre Projetos
distintos e até então não conhecidos por mim ou a equipe do IDeF. Assim, foi possível alcançar um intercambio de ideias,
sugestões e aprendizados. O diálogo na extensão se mostrou proveitoso para auxílio entre os projetos e aprimoramento
dessas ações”, diz a bolsista Nathalia.
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Metodologias Contemporâneas em Contabilidade

Coordenador(a): Victoria Puntriano Zuniga de Melo
Coordenador(a) adjunto(a): Valderio Freire de Moraes Junior
Bolsista(s): Tércio Mauricio da Silva Nascimento
Voluntários: Iago Enriques de Freitas; Leonardo da Silva
Colaboradores: Edmery Tavares Barbosa; Valdineide dos Santos Araújo; Karla Katiuscia
Nóbrega de Almeida

Redes sociais:
Instagram: @contemp_ufpb
E-mail: contemp.ufpb@gmail.com

Objetivos Gerais: O objetivo geral de este projeto é o de discutir e estimular a
sistematização e divulgação de metodologias contemporâneas de caráter quantitativo
e qualitativo que possam ser aplicadas no âmbito das Ciências Contábeis e áreas
afins. Objetivos específicos: 1. Identificar as metodologias utilizadas e as que podem
ser aplicadas pelos alunos do curso de Ciências Contábeis; 2. Realizar palestras e
minicursos para os discentes de Ciências Contábeis e áreas afins das IES públicas
e privadas, com as metodologias menos utilizadas; 3. Elaborar um livro, na forma
coletânea, contendo capítulos acerca das metodologias a serem apropriadas pelo
alunato na área de Ciências Contábeis.
“A experiência foi ímpar, um desafio para o nosso projeto, mas gratificante e
enriquecedora”, diz o bolsista Tércio.
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Observatório Econômico: explicando a Economia

Coordenador(a): Rosângela Palhano Ramalho
Bolsista(s): Daniella Alves Gonçalo; Maria Gabriela Medeiros
Coordenador adjunto: Lucas Milanez de Lima Almeida
Membro externo: Eric Gil Dantas
Voluntário(a)s: Jessica Cristiane Souza e Silva do Carmo; Matheus Quaresma Mota; Matheus Andre Araujo de Brito; Monik
Helen Ferreira Pinto; Ingrid Trindade Mendes; Jullya Leticia Marques da Silva

Redes sociais:
Instagram: @progebufpb
Fanpage: Progeb Projeto Globalização
Twitter: @progebufpb
E-mail: progeb@ccsa.ufpb.br

Objetivos Gerais: Fazer uma análise crítica dos fenômenos da economia brasileira disponibilizando-a em linguagem
acessível, através dos meios de comunicação, à comunidade acadêmica, às organizações sociais, às entidades de classe
e à população em geral. Específicos 1. Fazer um exercício permanente de aplicação da teoria à análise dos fenômenos
econômicos; 2. Contribuir para a formação científica dos pesquisadores, desenvolvendo seu senso crítico e sua capacidade
de integração social; 3. Disponibilizar os resultados das pesquisas, em linguagem acessível, às organizações sociais,
entidades de classe, empresas e pessoas de um modo geral; 4. Elaborar e organizar materiais didáticos, minicursos e
seminários sobre economia; 5. Preparar dois resumos semestrais das análises de conjuntura econômica, de forma que a
conjuntura econômica anual seja mais bem sintetizada a partir dos textos semanais.
“Ótima experiência, dada a troca de vivências e visualização de possíveis parceirias entre projetos a fim de potencializar
os trabalhos da extensão universitária”, dizem as bolsistas Daniella e Maria Gabriela.
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PRESCONT - Projeto Exame de Suﬁciência Contábil: A
multiplicação dos conhecimentos em Ciências Contábeis

Coordenador(a): Ionara Stefani Viana de Oliveira
Coordenadore(a)s adjunto(a)s: Tiago Henrique de Souza Echternacht; Helida Cristina
Cavalcante Valerio
Bolsista(s): Gilmara das Neves Grigorio Moraes de Sousa
Membros externos: Luís André Castro Meira
Voluntário: Luciano Goncalves de Oliveira Santos

Redes sociais:
Instagram: @projetoexamedesuficienciaufpb
E-mail: examesufcontabilufpb@gmail.com
Site: www.prescont.com

Objetivos Gerais: Proporcionar aos participantes do Curso de Ciências Contábeis,
a melhoria de suas habilidades na teoria e prática para obterem melhores resultados
no Exame de suficiência contábil. Objetivos Específicos: - Trabalhar as partes teóricas
e práticas do Curso de Ciências Contábeis, observando as habilidades cognitivas; Realizar palestras, oficinas, minicursos, aulas práticas, workshops e seminários para
disseminação do conhecimento; - Fornecer informações para que eles consigam
tirar melhor proveito de seus conhecimentos ao realizarem o exame de suficiência
contábil; - Fazer a interlocução com outras Instituições, tornando-o itinerante; Verificar os alunos que possuem maior dificuldade e encaminha-los para profissionais
capacitados na área de psicologia.
“Experiência enriquecedora para todos presentes, ótimo espaço de apresentação
do projeto e oportunidade de conhecer novos projetos de extensão”, diz o voluntário
Luciano.
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Projeto Educação Empreendedora Popular – PEEP

Coordenador(a): Damaris Queila Paredes Oliveira
Coordenador adjunto: Saulo Emmanuel Vieira Maciel
Bolsista(s): Erisvan de Oliveira Bispo
Voluntários: Jussara Macedo; Adriana de Medeiros; Jociquele de Santana Soares

Redes sociais:
Instagram: @peep_ufpb
E-mail:peep_ufpb@gmail.com

Objetivos Gerais: - Oferecer cursos e seminários de extensão sobre educação e pedagogia empreendedora, em suas
diversas perspectivas, envolvendo estudantes bolsistas e voluntários, sob a orientação da servidora coordenadora e dos
professores colaboradores desse projeto; - Incentivar e acompanhar o desenvolvimento das habilidades empreendedoras
das pessoas envolvidas no projeto, objetivando o desenvolvimento sustentável dos possíveis negócios identificados ao
longo do projeto; - Promover parcerias com organizações públicas, privadas e do terceiro setor que possam contribuir
para a educação empreendedora e o desenvolvimento profissional dos jovens e adultos das comunidades envolvidas.
“Poder apresentar nosso projeto foi muito importante para mim. Ouvir todas as sugestões positivas e negativas serviram
como contribuições muito construtivas. Contribuições estas, que nos fez reﬂetir em melhorias nos próximos cursos”, diz
o bolsista Erisvan.
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Protagonismo Juvenil: Uma Aventura Cidadã IV

Coordenador(a): Joseneide Souza Pessoa
Coordenador(a) adjunto(a): Iris Gomes dos Santos
Bolsista(s): Bianca Teixeira; Bruno Chaves
Colaboradore(a)s: Carla Calixto da Silva; Luziana Ramalho Ribeiro; Mari Cristina de
Freitas Fagundes
Voluntário(a)s: Lilian Moreira; Ayrton Gomes

Redes sociais:
Instagram: protagonismo.juvenil
E-mail: protagonismojuvenil@gmail.com

Objetivos Gerais: Atuar como equipe de mediação na discussão de políticas
públicas da Juventude; Conhecer os coletivos de jovens; Colaborar para inclusão de
estudantes do ensino médio e superior (15 a 29) junto aos coletivos de jovens que
atuam na rede estadual de discussão sobre o plano estadual de políticas públicas
da juventude; Levantamento de dados educacionais de jovens de 15 a 29 anos da
Paraíba.
“Excelente. A partir da experiência no seminário pude externalizar as práticas
realizadas em nosso projeto e ouvir feedbacks importantes de pessoas experientes
em relação ao que pode ser melhorado internamente e às práticas exercidas que
aparentam ter um bom rendimento”, diz a bolsista Bianca.
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Soy Loco por Ti America Cineclube - Cinema, Universidade e Sociedade

Coordenador(a): Daniel de Campos Antiquera
Bolsista(s): Diego Chaves Sebadelhe da Silva
Voluntários: Nina Flor

Redes sociais:
Instagram: @soylocoportiamericacine
Fanpage: facebook.com/SoyLocoPorTiAmericaCineclube
E-mail: cineclubesoylocoportiamerica@gmail.com

Objetivos Gerais: Formação de sujeitos críticos por meio do conhecimento da história da América Latina Contribuição
com o aproveitamento das disciplinas, projetos de pesquisa e extensão Diminuição do distanciamento de nossa sociedade
com as demais latino americanas Formação e difusão cultural Criação de um espaço ausente na Paraíba voltada para o
cinema latino americano Educação e formação de espectadores críticos e de potencialização da experiência do cinema.
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Subsídios ao PPA da Cultura da Paraíba 2020-2023

Coordenador(a): Marco Antonio Castilhos Acco
Coordenador adjunto: Alexandre Santos Arantes de Souza
Bolsista(s): Marcus Alberto de Souza
Membros externos: Gilvanedja Ferreira Mendes da Silva; Gabriel Borges de Lima e
Moura; Lucas Neiva Peregrino
Voluntários: Francis Ágatha Barbosa de Oliveira

Redes sociais:
Fanpage: https://www.facebook.com/observacult
E-mail: observacult.ufpb@gmail.com
Site: http://observacult.org/

Objetivos Gerais: Objetivo 01 – Construir um banco de informações (mailing)
sobre os principais atores interessados no Plano Plurianual (2020 – 2023) na área da
Cultura com vistas a ampliar o processo participativo e de acesso de informações
qualificadas; Objetivo 02 - Elaboração e distribuição do Clipping/Boletim Mensal
sobre as matérias referentes à tramitação do PPA, com destaque às matérias sobre
o PPA Cultural, desde a sua formulação inicial pelo Poder Executivo Estadual, seu
envio ao poder Legislativo estadual e ao longo do processo de apreciação, debate e
deliberação na Assembleia Legislativa, até a sua aprovação e sanção pelo governador
do estado (março a dezembro de 2019). Objetivo 03 - Produção de Relatório Técnico
contendo subsídios sobre o que o PPA da Cultura 2016-2019 pode oferecer ao
PPA 2020-2023. Objetivo 04 - Produção de Relatório Técnico com indicações do
Plano Estadual de Cultura da Paraíba para o Plano Plurianual 2020-2023; Objetivo
05 Acompanhamento, registro e sistematização das reuniões, fóruns, encontros,
audiências públicas e atividade similares que tratem do PPA da Cultura organizados
pelos poderes executivo ou legislativo e pelas organizações do movimento cultural
paraibano para debaterem o PPA da Cultura.
“Achei a experiência muito enriquecedora, aonde as extensões de suas respectivas
áreas se encontraram e puderam trocar informação, além de contatos para possíveis
novas parcerias”, diz o bolsista Marcus.
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V Olimpíada Interna de Contabilidade da UFPB

Coordenador(a): Moisés Araújo Almeida
Bolsista(s): Yure Alves Figueredo Cruz
Membros externos: Risolene Alves de Macena Araújo; Renato Barros Pinheiro; Carla Janaína Ferreira Nobre
Voluntários: Wilmara de Medeiros Lopes; Vanessa Caroline Lima Nascimento; Tainara Grisi Ribeiro

Redes sociais:
Instagram: @oicprobexufpb
Fanpage: https://pt-br.facebook.com/Olimpiada.de.Contabilidade.UFPB
Outras: http://www.obc.unb.br

Objetivos Gerais: O projeto tem como objetivo promover estudos na área contábil, de modo a formar alunos com
melhor preparação para o Exame de Suficiência em Contabilidade (obrigatório para o exercício da profissão contábil).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) Promover palestras e cursos na área contábil, contribuindo com a melhoria da qualidade do
ensino superior; b) Estimular estudos na área contábil entre os alunos do curso; c) Identificar jovens talentos e incentivar o
seu ingresso em áreas científicas e tecnológicas; d) Contribuir com a integração dos turnos das universidades públicas, dos
institutos de pesquisa e das sociedades científicas; e) Promover a inclusão social, por meio da difusão do conhecimento; e,
f) Selecionar os 5 (cinco) alunos melhores colocados para participar da III Olimpíada Brasileira de Contabilidade.
“O seminário de extensão proporciona aos seus participantes a possibilidade de conhecer melhor dentre tantos
projetos desenvolvidos pela UFPB as atividades que estão sendo realizadas. Assim, para nós, participantes do projeto que
apresentamos, foi uma satisfação levar ao conhecimento da sociedade o que está sendo produzido e realizado dentro e
fora da universidade, de tal modo que o conhecimento adquirido ultrapasse as barreiras da universidade”, diz o bolsista
Yure.
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UFPB no Seu Município
A Extensão na Universidade Federal da Paraíba: contribuição para
a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS)

Coordenador(a): Henrique Zeferino de Menezes
Coordenador(a) adjunto(a): Danielle Rousy Dias da Silva
Orientador: Pascoal Teofilo Carvalho Goncalves
Bolsista(s): Valfredo Santos Júnior
Voluntários: Lucas Martins Carvalho; Jose João Bernardino Da Silva Junior; Rayssa
Rafaella Leite Batista; Jeyce Scott Lima Alves.

Redes sociais:
Instagram: aextensaodaufpbeosods
E-mail: ods.ufpb.extensao@gmail.com

Objetivos Gerais: O objetivo geral da proposta consiste em potencializar as ações
de Extensão desenvolvidas pela UFPB, por meio do desenvolvimento de metodologia
específica para avaliar o potencial de cada projeto na implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Por meio do mapeamento dos
projetos de extensão em desenvolvimento na Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
correlacioná-los a Objetivos e Metas que compõem os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Com isso, construir e desenvolver uma base de dados com os
projetos e seus produtos associados (produção acadêmica e tecnológica) e uma
plataforma online interativa para divulgação das informações coletadas tendo como
referência de consulta a relação dos projetos com os ODS. Com isso, pretende-se, ao
mesmo tempo, criar sinergias internas e com a sociedade, estabelecer mecanismos
de comunicação e colaboração mais fortes com a sociedade (indivíduos, organizações
sociais, administração pública, etc), além de fomentar a divulgação científica e atração
de recursos para o desenvolvimento de projetos.
“O Seminário de Extensão do CCSA foi interessante, em geral uma boa experiência,
tivemos condições de assistir outras apresentações e descobrir um pouco mais
sobre os projetos que estão desenvolvidos no centro, assim como divulgar o nosso
trabalho”, diz o bolsista Valfredo.
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Ações emergenciais em acervos documentais públicos e privados em municípios da Paraíba
Coordenador(a): Julianne Teixeira e Silva
Bolsista(s): Sheila Larissa Araujo da Silva
Voluntária: Lilian de Mendonça Pereira

Redes sociais
Instagram: @arquivosmunicipaispb
E-mail: arquivosmunicipaispb@gmail.com

Objetivos Gerais: Proporcionar ações emergenciais aos acervos documentais, em situação de riscos às instituições
públicas e privadas que procuram o apoio do Arquivo central da UFPB.
“Achei muito significativa a participação no Seminário, pois nele surgiram novas propostas, novas ideias e novas
parcerias para os projetos de extensão. Também foi muito interessante conhecer os outros projetos que estão sendo
desenvolvidos no CCSA”, diz a bolsista Sheila.

Circuito de Debates observacult: Diálogos, Cultura e Sociedade
Coordenador(a): Marco Antonio Castilhos Acco
Coordenador adjunto: Djanilson Amorim da Silva; Alexandre Santos Arantes de Souza; George Glauber Felix Severo
Bolsista(s): José Jofran Jeronimo de Carvalho
Colaborador: Gabriel Borges de Lima e Moura
Voluntários: Luzia Carla Nascimento Costa; Jose Roberto de Farias Neto

Redes sociais:
Fanpage: https://www.facebook.com/observacult
E-mail: observacult.ufpb@gmail.com
Site: http://observacult.org/

Objetivos Gerais: Objetivo 1: Capacitar a equipe para uma formação crítica acerca das temáticas tratadas e da produção
cultural de eventos. Objetivo 2: Realizar debates mensais em torno das temáticas atuais práticas apresentadas no presente
projeto. Objetivo 03 : Produzir uma articulação com os diversos segmentos em prol das temáticas discutidas nas mesas.
Objetivo 04: Apoiar os processos formativos do Observatório de Políticas Culturais e de suas linhas de pesquisa, além de
outros grupos que atuem no mesmo campo do conhecimento.
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Subsídios ao PPA da Cultura da Paraíba 2020-2023

Coordenador(a): Marcia Cristina Silva Paixao
Bolsista(s): Pedro Henrique Alves Feitoza Pires
Membros externos: Sebastião da Cunha Pereira; Leticia Monteiro Silva
Voluntários: Ana Beatriz Scherer Soares Neves; Beatriz Ribeiro Rocha; Denilson Gomes
Batista; Maykon Luis Fernandes de Melo; William Velloso Junior

Redes sociais:
Instagram: @probexcomex
Fanpage: probexcomexufpb
E-mail: probexcomex.ufpb@gmail.com

Objetivos Gerais: a) Fornecer noções introdutórias das fases e procedimentos
na exportação e na importação, instituições e legislação de despacho aduaneiro
envolvidos, e outros aspectos correlatos. B) Promover interlocução entre futuros
graduandos (concluintes de ensino médio), formandos de cursos das Ciências Sociais
Aplicadas e profissionais experientes na área de Comércio Exterior, públicos e privados.
C) Propiciar ao público-alvo oportunidade de revisitação de tópicos da Geografia
ou Economia Internacional aplicados à prática do comércio exterior. D) Disseminar
informações, conhecimentos e experiências sobre o comércio exterior paraibano por
meio da atividade de extensão universitária e, dessa forma, contribuir para o fomento
da cultura exportadora no estado.
“Foi uma experiência edificante. Acredito que encontros como este são essenciais
para formação do extensionista, principalmente pela multidisciplinaridade que em
geral os projetos já carregam como caracteristicas, mas também pelo contato com
os demais projetos que se apresentam e trocam experiências”, diz o bolsista Pedro
Henrique.
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DESCOMPLICA ENSINO MÉDIO: dicas, estratégias e padrões para trabalhos escolares

Coordenador(a): Alzira Karla Araújo da Silva
Bolsista(s): Luiz Felipe da Silva Candido
Membros externos: Antonia Lucineide Francisco de Lima; Jeﬀerson Ferreira Lopes; Elaine Cristina de Brito Moreira; Fabiana
Oliveira Beda Macêdo; Klebson Felismino Bernardo; Talita Costa Soares Silva; Vanessa Alves Santana
Voluntários: Marcos Ferreira da Silva; Marcílio Herculano da Costa; Aline Targino Lopes; Ericleston Lopes de Queiroz
Medeiros; Joana Ferreira de Araujo; Luiz Gonzaga da Silva Neto; Maria Cristina da Silva; Rosana Padilha do Nascimento;
Sthefanny Lais Gomes Nogueira da Silva; Thalyta Braga Barboza; Veronica Cristina T C de Oliveira
Redes sociais:
Instagram: @descomplica_ensinomedio
Site: https://descomplicaensinom.wixsite.com/descomplicaem
E-mail: descomplica.ensinomedio@gmail.com

Objetivos Gerais: O objetivo geral do projeto é orientar a comunidade escolar do ensino médio com dicas e estratégias
sobre como planejar e padronizar trabalhos escolares, com vistas a estimular o potencial criativo e o empoderamento na
pesquisa e na escrita de trabalhos escolares, descomplicando o desenvolvimento de trabalhos que adotam as normas da
ABNT na vida acadêmica desses futuros universitários. Servirão de conteúdo base para as oficinas as seguintes normas da
ABNT: NBR 14724 Trabalhos Acadêmicos, NBR 6023 Referências, NBR 6024 Numeração Progressiva, NBR 6027 Sumário,
NBR 6028 Resumo, NBR 10520 Citação em Documentos e outras que forem julgadas necessárias. A escola de ensino
médio atendida será a Escola Cidadã Integral Liceu Paraibano. Para alcançar o objetivo geral, pretendem-se desenvolver
os seguintes objetivos específicos: capacitar a equipe para o uso eficiente das Normas da ABNT utilizadas em trabalhos
acadêmicos; elaborar material a ser utilizado nas oficinas com base nas Normas da ABNT estudadas; criar site e redes sociais
para compartilhar as ações do projeto com a sociedade; elaborar material de marketing sobre as oficinas para divulgação
em site e redes sociais do projeto; promover oficinas teórico-prática e, oportunamente, “Plantão de Dúvidas”, a alunos
do 3ª ano do ensino médio e professores da Escola receptora acerca do conteúdo sobre planejamento, escrita científica,
normalização e oratória necessários para o bom desenvolvimento de trabalhos escolares e acadêmicos; potencializar a
capacidade dos alunos do 3º ano do ensino médio com conteúdos que serão úteis para a realização de trabalhos escolares
e serão base para o ensino superior e os trabalhos acadêmicos desenvolvidos nessa fase.
“Participar do Encontro de Extensão do CCSA foi valioso em termos de conhecimento sobre as ações do nosso Centro
e motivador quando vemos o quanto a extensão pode agregar junto à sociedade. O evento estava bem organizado e
a Assessoria apoiando e oferecendo condições para integração dos extensionistas. Temos 20 colaboradores no projeto
Descomplica TCC e Descomplica Ensino Médio, de áreas e instituições diversas, e momentos como esse despertam
para uma visão ampliada da extensão da UFPB, em especial da extensão desenvolvida no CCSA. Compartilhar o que
faz a extensão é fundamental para compreender o papel dos diversos cursos na sociedade e proporcionar aos futuros
profissionais a visão prática e social da profissão”, diz a Profa. Dra. Alzira Karla.
“A experiência de participação no seminário foi uma excelente troca de experiências. O seminário dá uma ótima perspectiva
aos alunos de como aperfeiçoar o desempenho dos projetos e constitui um momento em que o aluno se confronta com
observadores externos, enriquecendo análise de um ponto de vista crítico e acadêmico. Para o aluno a experiência serve
como engrandecimento pessoal e profissional”, diz o bolsista Luiz Felipe.
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Desaﬁos de organização de documentos da cultura popular

Coordenador(a): Edilene Santos
Coordenador(a) adjunto(a): Rosa Zuleide de Brito
Instrutora / Supervisora: Ediane Toscano
Bolsista(s): Wagner Cardoso
Voluntários: Gilberto Tavares da Rocha Júnior

Redes sociais:
Instagram: @docsculturapopular
E-mail: culturapopularufpb@gmail.com

Objetivos Gerais: Organizar e disseminar o acervo de documentos tridimensionais
do NUPPO.
“Participar do Seminário de Extensão do CCSA foi para mim uma experiência
bastante positiva, pois permitiu que, além de apresentar nosso projeto, conhecer
também outros projetos relacionados a cultura, permitindo inclusive formação de
parcerias no futuro visando contribuir com o enriquecimento da Extensão na UFPB,
além de reiterar o compromisso da extensão que é fazer com que o discente e o
docente se coloquem diante do mundo real, com suas constantes transformações, que
vão além das que costumeiramente estudamos na teoria. Participar de eventos como
esse também faz com que nossos conhecimentos sejam ampliados, instiga novas
perguntas, novos questionamento, além de fazer com que busquemos crescimento
na experiência dos outros, na interdisciplinaridade, e, sobretudo, na experiência de
cada participante”, diz o bolsista Wagner.
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Educação Financeira nos Municípios: Fazendo a Diferença junto a Sociedade e nas Escolas da
Paraíba
Coordenador(a): Wenner Lucena
Bolsista(s): Adrielle Marcelino Macedo; Alexia de Souza Pires
Membros externos: Daisy Beserra Lucena; Vanessa Farias Dantas
Colaboradores externos: José Ribamar Marques de Carvalho
Voluntários: Alane Mendes de Lacerda Lima; Aleﬀ Brendel Alencar de Arruda; André; Humberto da Silva; Ana Bezerra
Cavalcanti Maculan; Andrihelly de Sousa Mendonça; Bárbara de Figueiredo Pereira; Beatriz Targino Rufino; Brenda Naiara
Freire; Débora de Lima Dos Santos; Diego Henrique Rodrigues Castelo Branco; Edson Ferreira de Araújo; Eduarda Kallyne
Santos de Oliveira; Fábio Gomes Xavier Filho; Flávia Silva Santos; Fernando Ribeiro de Souza; Geﬀerson Pires Vieira;
Gerson Pires Vieira; Gilson Ferreira de Araújo Neto; Guilherme Correia de Morais; Iago Henriques De Freitas; Ianneska
Barreto de Lima; Igor Adriano Rodrigues da Silva; Iris Maria Oliveira de Sousa; Isadora Cristina Ferreira Valero; Jennyfer
Karen Martins do Nascimento; João Paulo Caminha Andrade de Oliveira; João Teixeira de Morais Neto; Joelton Kennedy
Gomes Tomé; Josefa Fernanda Rodrigues Pereira; José Nicácio Araújo Felipe da Silva; Joyce Hellen Martins do Nascimento;
Leyliane Mamede Bezerra da Silva; Lívia Assis Barrocas; Luana Bárbara de Lima Pereira; Lucas Lauriano de Lucena; Lucas
Emiliano da Silva; Marianna Dalburquerque Martins; Maria Victória Martins Melo da Silva; Maria Luiza Macedo de Oliveira;
Matheus Magno Simões Bezerra; Rodrigo Crispim Duarte Cardoso Fernandes; Samuel Lira Rique; Sarah Beltrão Moreira de
Farias; Sheyla Raquel de Araújo Alves; Tales Guedes Duarte; Thaís Letícia Cunha de Souza; Vítor Nayron Moreira de Araújo
Marques; Vitória Gonçalves dos Santos; Yasmin Ferreira Antão dos Santos.

Redes sociais:
Instagram: @edufinanceiraprobex
Twitter: @edufinanceirapb
E-mail: edufinanceiraprobex@gmail.com
Facebook: dufinanceiraprobex
Youtube: Educação Financeira Para Toda a Vida

Objetivos Gerais: Elaborar Folders e uma Cartilha sobre educação Financeira apresentando formas de aprendizagens para
as comunidades por meio de oficinas, reciclagens de materiais e leituras sobre Educação Financeira. Realizar a Pesquisa de
Preços nos Supermercados de João Pessoa e divulgar e informar a Sociedade Orientar o aprendizado por meio de teatros
e encenações sobre Educação Financeira Estabelecer e realizar ampla divulgação da III Olimpíada Paraibana de Educação
Financeira e I Olimpíada Brasileira de Educação financeira Ministrar aulas nas escolas para subsidiar noções básicas sobre
Educação Financeira Organizar a 6 Semana de Educação Financeira na Paraíba Realizar, palestras e encenações em escolas,
órgãos públicos e empresas sobre Educação Financeira Gerar informações sobre Educação Financeira pelos canais de
comunicação tais como (Instagram, Youtube, site, Blog, Facebook) e Elaborar Relatórios.
“Para nós, bolsistas do UFPB no Seu Município, esse seminário contribuiu bastante ao nos ajudar a entender um pouco
mais do que acontece no ENEX, e foi muito gratificante poder ouvir falar um pouco mais dos outros projetos e também
compartilhar as ações que nós realizamos, e assim propagar nossos objetivos. Poder demonstrar o que temos desenvolvidos,
observar nossa evolução e constatar a relevância do Projeto frente à sociedade, sem dúvida, foi algo que o seminário nos
possibilitou e pelo qual somos gratas”, dizem as bolsistas Adrielle e Alexia.
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Educação Financeira Voltada Para Pacientes Em Tratamento Do
Câncer
Coordenador(a): Danielle Karla e Silva
Coordenador(a) adjunto(a): Maria Almeida
Bolsista(s): Mylene Ferreira Martins dos Santos
Voluntário(a)s: Hellen; Emilly; Fernanda; João Pedro; Lamara; Larissa; Vinícius
Objetivos Gerais: Fazer consultorias em relação as financeiras, auxiliando os pacientes
em tratamento de reabilitação do câncer no programa ERO e juntamente com a
execução da consulta utilizar dados para a produção científica.
“Foi gratificante poder expor nossos trabalhos do projeto no seminário, é uma forma
de avaliar o que tem sido feito ao longo do período e explorar ainda mais o potencial
de cada aluno”, diz a bolsista Mylene.
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Mulheres que Contam na Paraíba(mcontpb): história e identidade das estudantes e proﬁssionais
da contabilidade no combate à violência simbólica

Coordenador(a): Edmery Tavares Barbosa
Bolsista(s): Sabrina Correia Ferreira de Souza
Coordenador(a) adjunto(a): Marcella José da Costa Morais
Membro(a)s externo(a)s: Lucivania Jacinto; Francisca Noberto; Elaine Simão
Voluntário(a)s: Ana Lucia; Angela Regina; Brenda Freire; Edilma Raissa; Esther Rodrigues; Jessica Azevedo; Jessika Kelly; Lira
de Oliveira

Redes sociais:
Instagram: @mcontpb
Fanpage: mcontpb
E-mail: mulherescontabilistas@gmail.com
Blog: Mulheres que contam.
Youtube: https://www.youtube.com/channel/uczyg-o_owhp3gywx621ulhw

Objetivos Gerais: O Projeto “Mulheres que Contam na Paraíba(mcontpb): história e identidade de estudantes e profissionais
da contabilidade no combate à violência simbólica” visa promover reﬂexões e debates sobre os desafios relacionados à
participação das mulheres no mercado de trabalho contábil sobretudo no contexto de liderança. Para atingir o objetivo
proposto ao longo do período de vigência do projeto temos como objetivos específicos as seguintes ações: i) ler as
convenções e materiais disponíveis no site ONU Mulher, assim como artigos e reportagens que discutam a inserção e
participação da mulher no mercado de trabalho e, especificamente, na contabilidade; ii) manter atualizado o instagram
e fan page mcontpb com publicações semanais contemplando seções variadas, tais como: para mim, ser contadora é...;
enquetes do tipo você sabia?; significado de expressões relacionado ao teto de vidro e violência simbólica; entre outras
curiosidades e discussões sobre gênero na contabilidade; iii) contactar profissionais da contabilidade para realização
de um documentário com narrativas da memória de suas histórias de vida enquanto mulher no mercado contábil; iv)
realização do II Fórum Sobre Gênero na Contabilidade no segundo semestre em parceria com a Comissão Estadual da
Mulher Contabilista do CRCPB, bem como organizar eventos junto com a referida comissão.
“A experiência foi incrível, um momento único, além de conhecer outros projetos de extensão, pude entender melhor
como funcionam os projetos de extensão e debater sobre o meu projeto, mostrando a importância dele na sociedade”,
diz a bolsista Sabrina.
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Núcleo de Informações Contábeis e Fiscais: da Universidade à
Comunidade

Coordenador(a): Valdineide dos Santos Araújo
Coordenador adjunto: Robério Dantas França
Bolsista(s): Annamelia Ariadnyes Vieira Ribeiro da Silva
Voluntários: Maria do Carmo da Silva Neta; Antônio Martins do Nascimento Neto;
Janiele Ferreira Ursulino; Aglaeudis Ferreira Rodrigues Campos

Redes sociais:
Instagram:@Balcaouniversitario
Fanpage: @balcaodeinformacoes
E-mail: balcaouniversitario2018@gmail.com

Objetivos Gerais: Prestar informações à comunidade interna e externa sobre temas
relevantes e atuais relacionados à contabilidade, a tributação e a previdência em
consonância com o empreendedorismo. Para alcançar tal objetivo, torna-se necessário:
I) Fazer leitura de artigos, e boletins informativos que abordam A legislação tributária,
trabalhista e previdenciária; II) atualizar instagran e fan page com informações para
levar à comunidade interna e externa sobre temas relevantes e atuais relacionados
à temática; III) realizar palestras e rodas de conversas dentro e fora da UFPB; IV) )
elaborar material didático, mensal, para cada área específica do estudo; V) realizar
um encontro com profissionais da contabilidade e com microempreendedores
dos municípios vizinhos da grande João Pessoa VI) desenvolver artigos para serem
submetidos ao ENEX a fim de consolidar o debate dos temas discutidos no âmbito
do projeto;
“O projeto Núcleo de Informações Contábeis e Fiscais : da Universidade à Comunicdade,
vem agradecer pela oportunidade que teve com seus alunos bolsista e voluntários
em expor suas experiencias sobra as atividades realizadas na extensão no periodo
de maio à julho de 2019. Esse momento trouxe a vontade e a prática que os alunos
gostam de demonstrar o que fazem. Agradeço a equipe da assessoria de extensão do
CCSA”, diz a Profa. Valdineide dos Santos Araújo.
“Foi de extrema relevância para nós do projeto pois passamos um pouco sobre a
nossa vida como extensionistas assim como as atividades que realizamos e os frutos
destas atividades, conhecer e aprender mais sobre os outros.
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Práticas de Educação Financeira para Professores da Rede Pública de Ensino do Estado da Paraíba

Coordenador(a): Bruno Ferreira Frascaroli
Bolsista(s): Jose Arnaldo de Assis Pina Neto

Redes sociais:
Instagram: @ceefufpb
E-mail: ceef.ufpb@gmail.com
Site: http://plone.ufpb.br/ceef

Objetivos Gerais: Dar continuidade nas atividades complementares do CEEF, que atualmente está atendendo 83
professores da rede pública estadual de educação da Paraíba na modalidade Ensino à Distância. Para além do objetivo
geral, este projeto possui os seguintes objetivos específicos: 1) Preparar professores da rede estadual de educação da
Paraíba com formação sólida em tópicos selecionados de Educação Financeira para serem multiplicadores da ENEF; 2)
Realizar o Encontro de Educação Financeira CEEF II - 2019; 3) Apoiar as atividades prátticas do Curso de Especialização em
Educação Financeira CEEF.
“Participar do seminário de extensão do CCSA me deu a oportunidade de, na busca e montagem do material de apresentação,
ter uma visão geral sobre tudo que se conseguiu com o projeto até então. Entrar em contato novamente com os êxitos
reunidos e resumidos tratou-se de uma experiência realmente edificante no sentido de renovar os propósitos e a vontade
de ação. Vontade de conseguiu ainda mais”, diz o bolsista.
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Projeto de Geração de Emprego e Renda para Adolescentes através
do uso da TI: Desenvolvimento de Sites para Microempresas de
João Pessoa/PB com a participação de Discentes da Disciplina
Informática Administrativa (Graduação em Administração)
Coordenador: Jorge de Oliveira Gomes
Coordenador adjunto: Egidio Luiz Furlanetto
Bolsista: Francielle Mayane B. Ramos
Membros externos: Alunos da Escola Viva Olho do Tempo (Iago Gabriel, Geovana
Freire, Ana Beatriz Da Silva, Bruno Wilian, Ivanilson Gomes).
Voluntário(a)s: Júlia Izidorio; Camyla Rodrigues

Redes sociais:
Instagram: @pexti_ufpb
E-mail: projetodeextensaoti@gmail.com
Site: https://pexti-ufpb.wixsite.com/infoadmpe

Objetivos Gerais: Desenvolver o Projeto de Sites de Microempresas de João Pessoa com
Adolescentes (EVOT) utilizando a Plataforma WIX, considerando os Conceitos TeóricoPráticos da Arquitetura da Informação, com a participação de Discentes da Disciplina
Informática Administrativa (Graduação em Administração). Objetivos Específicos: 1)
Identificar empreendedores de Microempresas que desejem desenvolver sites para as
mesmas; 2) Compreender os Conceitos Teórico-Práticos da Arquitetura da Informação
aplicados aos Projetos de Desenvolvimento de Sites (Usuário; Contexto; Conteúdo) e
sua implementação através das Diretrizes de Usabilidade; 3) Auxiliar o(a)s participantes
no Desenvolvimento dos Projetos dos sites utilizando a Plataforma Wix; 4) Entregar os
Sites Desenvolvidos; 5) Realizar a Avaliação dos Sites Desenvolvidos.
“A experiência no Seminário de Extensão do CCSA foi muito válida, onde pudemos
expor nossas ações e também ter contato com outros projetos. Essa troca de experiência
é algo muito construtivo para minha formação profissional e pessoal. Além disso, os
comentários dos avaliadores do seminário foram muito enriquecedores para ampliar
nossa visão do que de fato um projeto de extensão busca, enfatizando o impacto dele
na vida das pessoas e da comunidade em questão”, diz a bolsista Francielle Mayane.
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Projeto S-Intex: Sistema de registro, monitoramento e análise da Internacionalização da
Extensão no Ensino Superior
Coordenador(a): Henry Iure de Paiva Silva
Coordenador(a) adjunto(a): Mojana Vargas Correia da Silva
Bolsista(s): Renan Carlos Ribeiro de Melo
Membros externos: Caio Cesar Martino; Wellington Leal Guimaraes; Leandro Bezerra de Melo
Voluntário: Paulo Vinycius de Andrade Santos

Redes sociais:
E-mail: departamentori@ccsa.ufpb.br

Objetivos Gerais: * Criar modelo de análise do nível de internacionalização dos projetos de extensão da UFPB, com
parâmetros e rotinas específicas; * Desenvolver referências para desenvolvimento de módulo no SIGAA que auxilie na
avaliação da internacionalização dos projetos de extensão na UFPB; * Fomentar o debate e a avaliação contínua sobre
internacionalização dos projetos de extensão na UFPB; * Estimular estudos e a capacitação de profissionais na UFPB na
área de internacionalização de projetos de extensão.
“O seminário de extensão é enriquecedor, nos dá a possibilidade de mostrar os projetos em desenvolvimento e como eles
podem ser de grande ajuda tanto na comunidade acadêmica como na sociedade. Pudemos mostrar qual o objetivo do
projeto S-Intex e como ele trará benefícios para a Universidade”, diz a equipe do S-INTEX.
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Registros
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O Seminário de extensão realizado no período de 22 a 26 de Julho de 2019 contou com a apresentação de 32 projetos e
um total de 128 participantes.
A Assessoria de Extensão parabeniza a todos que colaboraram para o desenvolvimento da newsletter especial sobre o
Seminário de Extensão.
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Equipe
Edmery Tavares Barbosa
Assessora de Extensão

- Bianca Texeira
Voluntária
- Gabryelle Rodrigues
Bolsista
- Géssica Barbosa
Bolsista
- Hélio Costa
Voluntário

Ficamos à disposição de todos(as) os coordenadores de projetos
de extensãodo CCSSA e suas respectivas equipes.
Equipe de Assessoria de Extensão do CCSA

-Jessica Kelly
Voluntária

Contato
Instagram:
@aextensaoccsa
Twitter:
@de_ccsa
Fanpage:
Assessoria de Extensão
E-mail:
aextensaoccsa@gmail.
com
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