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A UNIVASF realiza ações de Extensão Universitária em várias frentes e com 

ações de vários tipos e portes: eventos, capacitações, atividades culturais, 

recreativas, educação em saúde, projetos e programas com tempo 

determinado de duração, projetos e programas perenes. Assim como há 

diversidade de ações, há diversidade no público atingido pelas atividades 

extensionistas: crianças, jovens, adultos e idosos participam da Extensão 

Universitária realizada pela instituição.  

Algumas ações se consolidaram através dos anos e se tornaram atividades 

permanentes. Outras já foram criadas com este fim. Independentemente do 

tipo e duração, todas possibilitam a integração entre a Universidade e a 

sociedade, seja no meio urbano ou rural. Diante da vastidão de ações 

extensionistas realizadas na UNIVASF constantemente, nem sempre é 

possível dar a devida visibilidade institucional a tudo o que acontece.  

Entretanto, ampliar a divulgação  das atividades de Extensão Universitária, de 

uma maneira geral, é medida imperativa, especialmente neste momento por 

que passam as instituições de educação superior no Brasil. É relevante tanto 

para consolidar a participação da comunidade nas ações, projetos e programas 

oferecidos, quanto para mostrar à sociedade a atuação da Universidade em 

uma das pontas do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão e suas contribuições 

sociais.  

No escopo da atuação extensionista da UNIVASF destacam-se os projetos que 

direcionam suas ações para o meio rural e para a agricultura familiar por meio 

do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), foco da dissertação 

intitulada “Extensão Universitária e Comunicação Institucional: Estreitando 

Relações entre a UNIVASF e as Comunidades Rurais”. Este Plano de 

Comunicação é produto gerado a partir desta dissertação e tem o intuito de 

propor estratégias de comunicação que visam fortalecer as relações entre a 

UNIVASF e as comunidades rurais da região por meio da Extensão 

 1.  APRESENTAÇÃO 
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Universitária.  

Desta forma, com a implementação destas ações, espera-se que haja uma 

aproximação maior entre a Universidade e o público da agricultura familiar e 

que ocorra uma retroalimentação entre academia e população rural, com troca 

de saberes e interação para superação de demandas existentes de ambos os 

lados. O objetivo é também, por meio das ações de comunicação, despertar a 

comunidade acadêmica de maneira geral, para além dos cursos das Ciências 

Agrárias, para a relevância e o potencial de conhecimentos e experiências que 

podem ser construídos de forma conjunta com as populações rurais, por meio 

da atividade extensionista. 

  



6 
 

 

 

Criada em 2002 pela Lei N° 10.473, a Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) iniciou suas atividades acadêmicas em 18 de outubro de 

2004, com campi localizados em três estados distintos da Região Nordeste: 

Pernambuco, Bahia e Piauí. Foi a primeira Universidade Federal a ter sua sede 

implantada numa cidade do interior, em Petrolina, no sertão pernambucano. 

Atualmente, a UNIVASF tem 7 campi dos quais dois em Petrolina (PE), onde 

está sua sede, e os demais em Juazeiro (BA), São Raimundo Nonato (PI),

Senhor do Bonfim (BA) ,   Paulo Afonso (BA) e Salgueiro (PE).  

Neste ano de 2019, em que completa 15 anos de atividades acadêmicas no mês

de outubro, a UNIVAS F   conta com   30  cursos de graduação presenciais  

e 5  ofertados na modalidade a distância. Na pós- graduação, deu início aos 

4 primeiros cursos de doutorado. A instituição já possui 17 mestrados, 12 

programas de Residência, que se dividem entre Residências Médica e 

Multiprofissional; e 10 especializações, 7 delas oferecidas por meio do ensino a 

distância. A graduação é caracterizada por cursos das áreas de Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, 

Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.  

A pós-graduação ainda se concentra nos campi situados em Petrolina e Juazeiro,   

mas algumas iniciativas já surgem em campi distantes  da região sede, a exemplo  

do Mestrado em Arqueologia, do Campus Serra da Capivara em São Raimundo 

Nonato (PI), e de cursos de especialização no Campus Senhor do  Bonfim (BA).  

 
Até o final de 2018, a Universidade contava com 109 grupos de pesquisa 

certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, segundo a Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI). Na área de 

Extensão, 61 projetos  de extensão foram executados em 2018, por meio do

especiais financiados por fontes diversas, a exemplo de ministérios e outros

órgãos financiadores.  

 

2. A UNIVASF E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), além de outros programas
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Por seu caráter multicampi, a UNIVASF está presente em diferentes 

realidades, com campi que têm diferentes portes bem como diversidade de 

perfis de servidores e estudantes, a maioria composta por adultos jovens. Tem 

enfrentado limitações orçamentárias, especialmente nos últimos quatro anos. 

Apesar disto, a instituição vem conseguindo manter recursos para apoiar as 

atividades de Extensão Universitária, que ocorrem no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX).  

Com uma administração centralizada no Campus Sede, em Petrolina (PE), 

tanto a estrutura gestora da área de Extensão quanto de Comunicação está 

localizada na Reitoria da UNIVASF. A comunicação é desempenhada por 

diferentes setores da Universidade. Já a Extensão Universitária conta com uma 

pró-reitoria própria, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), vinculada 

diretamente ao reitor, e que, entre outras atribuições, faz a gestão do PIBEX.  

A PROEX está organizada em diretorias. A Diretoria de Extensão (DIREX) é 

responsável pela gestão e acompanhamento direto do PIBEX e de atividades 

de estágio. E a Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias (DACC) 

responde pela  coordenação e fomento de atividades artísticas e culturais realizadas

na Universidade. Na gestão do PIBEX,  a PROEX atua conjuntamente  com  a

Câmara d e E xtensão, órgão consultivo e deliberativo sobre assuntos relativos à

área e cuja presidência é ocupada pelo gestor da PROEX.  

Estão vinculados à PROEX ainda as Ligas Acadêmicas e as Empresas 

Juniores, assim como algumas iniciativas de extensão e projetos especiais, a 

exemplo do Espaço Arte, Ciência e Cultura (EACC) e do Centro de 

Recondicionamento de Computadores (CRC). Também sob a gestão da 

PROEX está o Espaço Plural, localizado em Juazeiro, que reúne diversas 

atividades ligadas à extensão e sedia cursos de pós-graduação. Nos outros 

campi, a PROEX mantém Núcleos de Extensão, que realizam atividades 

diversas ligadas à área. 

Anualmente, a PROEX promove a Mostra de Extensão, evento que nos últimos 

anos tem sido itinerante, alternando-se pelos campi a cada edição. Durante o 

evento, são apresentados à comunidade acadêmica e externa os projetos 
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aprovados pelo PIBEX. A mostra também tem incluído apresentações culturais, 

oficinas e mesas redondas com a participação tanto da comunidade acadêmica 

quanto de outros segmentos, entre os quais representantes de movimentos

sociais, da agricultura familiar e de populações tradicionais. 

O foco do trabalho da pró-reitoria, desde 2012, tem sido , principalmente, as

comunidades rurais, a s populações

comunidades de fundo de pasto e os agricultores familiares. Direcionar a 

atuação extensionista para este público, muito além de uma escolha de gestão, 

é um compromisso social com o povo sertanejo e a sociedade do Vale do São 

Francisco. Atuar pela melhoria das condições de vida da população, 

preservando seus saberes, é um dever da Universidade.  

A UNIVASF conta com três setores distintos que atuam na área de 

Comunicação: a Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), o Setor de 

Apoio à Comunicação do Gabinete da Reitoria (SEAC-GR), que atende 

exclusivamente as demandas do reitor e do vice-reitor, e a TV Caatinga, 

WebTV que produz conteúdo educacional e informativo veiculado também em 

canais de TV aberta para todo o país, por meio de parcerias. Todos são 

vinculados à Reitoria da UNIVASF. 

A Comunicação Institucional é responsabilidade da ASCOM, que tem como 

atribuições divulgar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, elaborar 

campanhas institucionais, intermediar as relações da Universidade com a 

imprensa, fazer a gestão de conteúdo do portal institucional e das mídias 

sociais da UNIVASF e atuar na gestão estratégica da comunicação, junto aos 

dirigentes da UNIVASF. 

Com uma equipe formada por quatro servidores, dos quais uma jornalista, uma 

relações públicas, um administrador e uma assistente em administração, a 

ASCOM atende a todos os setores e campi da Universidade em suas 

    

2.1. A Comunicação na UNIVASF 

tradicionais, povos indígenas e quilombolas,
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demandas de comunicação, especialmente no que diz respeito à divulgação de 

atividades acadêmicas diversas. A divulgação ocorre pela elaboração de 

notícias, que são veiculadas no portal institucional e encaminhadas à 

comunidade acadêmica e à imprensa local e regional, por meio de um 

informativo diário que segue por e-mail, contendo também as produções da TV 

Caatinga e notícias do Hospital Universitário.  

Também há produção de conteúdo informativo para as redes sociais oficiais da 

UNIVASF, administradas pela ASCOM, que são o Facebook e o Instagram. 

Pelas mídias sociais são divulgadas ações diversas, como inscrições para 

eventos e projetos, seleção para monitorias, estágio, concursos, datas 

comemorativas e campanhas alusivas aos cursos e à Universidade, 

premiações e conquistas de estudantes e servidores, entre outras.  

As demandas de comunicação geralmente são solicitadas à ASCOM pelos 

responsáveis pela ação a ser divulgada, via e-mail ou aplicativo de WhatsApp. 

A equipe de comunicadores também atua na busca por assuntos para 

possíveis divulgações por meio do monitoramento de outras redes e do contato 

com servidores e estudantes.  

A divulgação das ações extensionistas é realizada na UNIVASF de forma 

descentralizada pelos setores que atuam nas áreas de comunicação e de 

extensão. A PROEX tem feito a comunicação de suas ações internamente, via 

email institucional, site e redes sociais do setor. À ASCOM, cabe a 

comunicação via publicação de notícias no portal institucional, nas redes 

sociais da Universidade e para a imprensa. A TV Caatinga também produz 

reportagens e programas sobre as iniciativas de extensão. Além disso, 

algumas equipes dos projetos extensionistas fazem a divulgação das 

atividades para suas redes de relacionamento e a imprensa.

Entretanto, nem todos os projetos percebem a importância da comunicação 

   

   2.2. A Comunicação da Extensão Universitária 
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como uma conduta estratégica e relevante para socializar as ações 

extensionistas e mostrar a inserção da Universidade em outras searas, além do 

ensino e da pesquisa. Por este motivo, muitos não recorrem às ações de 

comunicação oficiais.  

E mesmo em casos em que a comunicação é compreendida e valorizada, nem 

sempre as equipes extensionistas procuram fazer a divulgação de suas ações 

pelos canais oficiais. Entre as razões, pode-se destacar a rotina dos docentes, 

que têm que lidar com muitas outras atividades, e a falta de informação sobre 

como proceder para solicitar os serviços da comunicação. 

Desta forma, muitas iniciativas de Extensão Universitária que são realizadas 

pela UNIVASF não chegam até o conhecimento da comunidade acadêmica ou 

da sociedade. A divulgação esbarra também em outros fatores como as 

dificuldades relativas a transporte e o número reduzido de profissionais que 

integram as áreas de comunicação e de extensão na Universidade.  

A divulgação costuma ocorrer com mais frequência a pedido das equipes 

extensionistas no início das atividades do projeto, quando geralmente ocorrem 

as inscrições das pessoas interessadas em participar das atividades. Depois 

desta fase inicial, poucos pedidos chegam até a ASCOM. A atividade 

extensionista volta a ganhar destaque no período próximo à realização da 

Mostra de Extensão, quando são divulgadas notícias referentes à programação 

e aos trabalhos apresentados no evento.  

Apesar da visibilidade da atividade extensionista se concentrar nestes 

períodos, as ações acontecem ao longo de todo o ano. Um acompanhamento 

mais próximo destas atividades por parte da comunicação possibilitaria à 

sociedade, de maneira geral, conhecer mais sobre a rotina dos projetos e como 

ocorre essa interação entre Universidade e comunidade. Desta forma, os 

resultados alcançados também se tornariam mais conhecidos.  

Como consequência, a Universidade passaria a ser reconhecida pela 

sociedade em geral por sua atuação também na extensão. Outro aspecto 

importante a ser considerado é que quanto mais as ações se tornam 

conhecidas, mais facilidade os projetos têm de mobilizar as comunidades e de 
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conquistar parceiros.  

 

A ausência de um planejamento estabelecido para a comunicação principalmente 

voltada à Extensão Universitária  traz uma série de consequências, entre as quais 

a pulverização de esforços que, se unificados, poderiam gerar uma comunicação 

mais fortalecida, com enfoque homogêneo e disseminação mais eficaz das 

informações. Planejar a comunicação significa pensar previamente sobre 

objetivos e metas que se pretende alcançar e estipular ações que irão permitir 

sua consecução utilizando os recursos disponíveis de maneira racional, num 

prazo de tempo determinado. 

[...] A prática do planejamento nas empresas traz consideráveis 
vantagens em vários aspectos. Permite, por exemplo, que os 
esforços derivados de iniciativas isoladas sejam coordenados. 
Acarreta uma maximização dos recursos naturalmente escassos e 
uma minimização dos custos pela previsão apurada dos gastos. O 
planejamento, sendo uma forma de controle, tem condições de 
detectar os possíveis desvios dos cursos de ação e acionar a tempo 
os mecanismos de correção. O planejamento ainda evita o casuísmo 
nas ações da organização, que devem estar sempre voltadas para a 
consecução dos objetivos preestabelecidos, com o máximo de 
eficiência. (PINHO, 1990, p. 50) 

Segundo Kunsch (2003, p. 207), planejamento é uma importante função 

administrativa que possibilita estabelecer “um curso de ações para atingir 

objetivos predeterminados, tendo em vista, sobretudo, a futuridade das 

decisões presentes, a fim de interferir na realidade para transformá-la”. O plano 

é um dos documentos gerados a partir do processo de planejar, assim como o 

projeto e o programa.  

Kunsch (2003) ressalta que a elaboração destes documentos permite reunir 

as informações coletadas durante a fase de planejamento para facilitar a 

tomada de decisões e ordenar as ações propostas. Documento mais geral em 

relação ao projeto e ao programa, o plano pode se caracterizar como 

estratégico, por reunir diretrizes e estratégias mais abrangentes que serão 

referência para futuras decisões; ou como plano de ação, por conter propostas 

concretas a serem implementadas.  

   

   2.3. Proposta de Comunicação Integrada para a Extensão Universitária 
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O documento proposto para estreitar as relações entre Extensão Universitária e 

comunidades rurais se configura como um plano de ações. Para se chegar a 

este documento foi necessário compreender as relações entre Extensão 

Universitária e agricultura familiar que ocorrem no âmbito dos projetos 

apoiados pelo PIBEX.  

Vale ressaltar que este Plano de Comunicação foi elaborado de acordo com as 

estratégias estabelecidas para a Extensão Universitária e a Comunicação, 

estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2025 da 

UNIVASF. Propõe-se, portanto, a implementação de ações de comunicação 

integrada, de maneira que as ferramentas comunicacionais disponíveis nas 

áreas de assessoria de imprensa, relações públicas, jornalismo, propaganda 

institucional e design sejam utilizadas de forma conjunta, para alcançar 

resultados mais consistentes, visando a uma maior aproximação entre 

Universidade e agricultores familiares da região e contribuindo também para 

que a instituição alcance alguns dos objetivos postos no seu PDI.  
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As ações propostas giram em torno de cinco eixos principais, cujas iniciais 

formam a palavra: VARIE. Significa investir na VISIBILIDADE de ações, 

projetos e programas; incentivar a AMPLIAÇÃO das iniciativas extensionistas 

 direcionadas às comunidades rurais; realizar o REGISTRO das atividades de 

Extensão Universitária promovidas pela inst ituição; reforçar a  IDENTIDADE  

da Universidade durante as ações extensionistas; e finalmente   provocar uma  

 relação de maior ENVOLVIMENTO entre a Universidade e as comunidades 

rurais.  

 

OBJETIVO 1: Tornar mais conhecida a atuação extensionista da UNIVASF 

no meio rural, dando mais visibilidade às ações, projetos e programas de 

Extensão Universitária, especialmente aqueles direcionados à agricultura 

familiar.  

RELAÇÃO COM O PDI-UNIVASF: Contribui para o cumprimento do Objetivo 1 

das Políticas de Extensão, Arte e Cultura (PDI – P. 37): Promover a valorização 

do patrimônio material e imaterial da região Semiárida; e do Objetivo 5 da 

Política para Tecnologias de Informação e Comunicação (PDI - P. 51): Ampliar 

e fortalecer a divulgação de ações promovidas na Univasf, com ênfase nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Ações propostas:  

1. Criação de um site específico para os projetos de extensão  

2. Elaboração de notícias para site institucional 

3. Divulgação de pautas para a imprensa sobre ações de extensão 

Ação 1 – Criação do Site 

 

 3.  AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PARA O PIBEX 

    

3.1.  VISIBILIDADE
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Ter um site próprio para apresentação dos projetos de extensão será um 

diferencial para a UNIVASF e para a atividade extensionista na região. Além de 

uma vitrine para as ações realizadas pela Universidade, o site se tornará o 

canal de referência para as comunidades rurais tomem conhecimento a 

qualquer momento sobre as iniciativas extensionistas. O site será destinado ao 

PIBEX como um todo, mas deverá conter uma área de destaque específica 

para os projetos direcionados ao meio rural. Por meio do site será possível 

apresentar os projetos em andamento e formar um álbum digital com as 

iniciativas já concluídas, com os contatos dos docentes e bolsistas envolvidos, 

grupos de estudo e pesquisa e parceiros que tenham integrado as ações. Além 

das informações sobre os projetos e as equipes participantes, o site conterá 

espaço para mostrar os agricultores e suas comunidades, atividades que 

tenham participado e o impacto gerado a partir da Extensão Universitária. O 

intuito é apresentar também a participação das pessoas atingidas pelas ações. 

Como viabilizar 

A execução desta ação envolverá a participação de servidores da ASCOM, da 

PROEX e da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) da UNIVASF. Será 

necessário estabelecer uma comissão de servidores para planejar e executar a 

elaboração do site. O objetivo é lançar o site no mês de outubro, quando a 

UNIVASF completará 15 anos de atividades acadêmicas.  

Orçamento 

O custo da criação do site envolve a participação dos servidores e estagiários 

dos setores relacionados à área. E quando o site estiver no ar, será necessária 

a estrutura de transporte para acompanhar as atividades extensionistas e fazer 

os registros de imagem, vídeo e/ou texto, quando necessário. Não é possível 

estimar custos tendo em vista que esta deverá ser uma atividade rotineira. 
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Cronograma de Execução – Agosto a Outubro/2019 

 
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 

Criação de 

Comissão 
x         

Planejamento 

do site 
 x x       

Produção da 

estrutura do 

site (STI) 

   x x     

Produção das 

informações e 

imagens 

   x x     

Inserção das

 
     x x   

Revisão       x x  

Divulgação        x x 

Lançamento         x 

OBJETIVO 2: Ampliar o interesse da comunidade acadêmica por projetos 

de Extensão Universitária que têm como público alvo as comunidades 

rurais.  

RELAÇÃO COM O PDI-UNIVASF: Contribui para o cumprimento do Objetivo 4 

das Políticas de Extensão, Arte e Cultura (PDI – P. 38): Expandir o número de 

iniciativas de servidores e discentes em atividade extensionistas; e do Objetivo 

8 (PDI – P. 39): Incentivar a implementação de projetos de extensão voltados 

aos princípios de sustentabilidade ambiental. 

3.2.  AMPLIAÇÃO

informações

no site
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Ações propostas:  

1. Produção de Campanha de Valorização da Extensão Universitária; 

2. Realização de Eventos (Rodas de Conversa, Exposições, Feiras de 

produtos das comunidades rurais) 

Ação 1 – Produção da Campanha de Valorização da Extensão 

Universitária 

Produção de campanha institucional de valorização da Extensão Universitária a 

ser veiculada nos canais de comunicação oficiais da UNIVASF: “Extensão 

Universitária é Você que Faz!”. Além de frases  com mensagens sobre a relevância 

da atividade extensionista, criadas pela equipe de comunicação, a campanha 

deverá contar também com a participação de servidores e estudantes que 

fazem Extensão Universitária. A ideia é veicular a campanha nos meses de 

outubro e novembro, que marcam o início do segundo semestre letivo deste 

ano na graduação, quando há alunos ingressantes chegando à Universidade e 

ainda não conhecem a proposta da extensão. Também será no período 

próximo à Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (Scientex), que este ano 

incluirá a Mostra de Extensão. Além de despertar o interesse em alunos, 

professores e técnicos por participar de atividades extensionistas, seja como 

voluntários ou colaboradores durante o período em andamento, a campanha 

visa incentivar a proposição de projetos para o meio rural nos próximos editais 

do PIBEX, cujas inscrições geralmente são realizadas no início de cada ano.  

Como viabilizar 

A elaboração da campanha “Extensão Universitária é Você que Faz!” ficará a 

cargo da equipe da ASCOM, que fará o planejamento, a criação e a execução das 

peças  a serem veiculadas, bem como sua divulgação, em diálogo com a PROEX. 

Orçamento 

Esta ação será realizada sem custos adicionais, tendo em vista que será 

executada pela equipe de comunicação da UNIVASF, utilizando meios de 

divulgação já existentes.   



17 
 

 

 

Cronograma de Execução – Outubro e Novembro/2019  

 
OUTUBRO NOVEMBRO 

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 

Planejamento da 

campanha 
x      

Criação das peças  x x    

Veiculação   x x x x 

 

 

OBJETIVO 3: Aumentar o registro em áudio, imagem (fotografia e vídeo) e 

texto das ações extensionistas realizadas pela UNIVASF.  

RELAÇÃO COM O PDI-UNIVASF: Contribui para o cumprimento do Objetivo 6 

das Políticas de Extensão, Arte e Cultura (PDI – P. 38): Estimular o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em experiências 

extensionistas e atividades artístico-culturais. 

Ações propostas:  

1. Realizar “Encontro de Comunicação e Extensão”; 

2. Promover oficinas para os participantes do PIBEX para que as próprias 

equipes tenham autonomia para fazer os registros; 

3. Divulgar os registros feitos pelos extensionistas pelas redes sociais 

oficiais periodicamente. 

Ação 1 – Organização do Encontro de Comunicação e Extensão 

A realização do Encontro de Comunicação e Extensão tem como objetivo 

reunir as equipes participantes dos projetos PIBEX a cada início de ciclo do 

     

3.3.  REGISTRO
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programa, com o intuito de abordar as relações entre comunicação e extensão 

e a importância das ações comunicacionais para a Extensão Universitária e a 

própria Universidade. A ideia é despertar nos participantes o sentimento de co-

responsabilidade sobre o registro das atividades extensionistas e capacitá-los, 

por meio de oficinas, para que estejam aptos a registrar por meio de imagens, 

áudio e texto as atividades realizadas. Esta ação deverá ser alvo de um projeto 

detalhado, contendo a proposta, os objetivos e a estrutura da primeira edição 

do evento. Necessitará do envolvimento das equipes da ASCOM e da PROEX 

na formatação e na execução do evento. Esta ação deverá integrar o 

calendário do PIBEX anualmente.  

Como viabilizar 

O projeto com o detalhamento do Encontro de Comunicação e Extensão será 

elaborado pela ASCOM e discutido com a equipe da PROEX para possíveis 

ajustes. Será necessário instituir uma Comissão com os servidores que ficarão 

responsáveis pela realização da primeira edição do encontro.  

Orçamento 

O custo para a realização do evento inclui a estrutura da Universidade, tendo 

em vista que será necessário utilizar uma sala ampla ou auditório para reunir 

os representantes dos projetos PIBEX; e o custo com transporte e diárias para 

os participantes que vierem de outros campi. Estima-se um custo aproximado 

de R$ 30 mil para a realização deste evento, considerando-se uma média de

Cronograma de Execução – Dezembro/2019 a Abril/2020 

120 participantes, o que representa dois integrantes (docente + bolsista) de

cada projeto, baseados numa média de projetos aprovados anualmente.
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OBJETIVO 4: Fortalecer a identidade da UNIVASF perante o público 

participante das ações extensionistas. 

RELAÇÃO COM O PDI-UNIVASF: Em consonância com o Objetivo 1 da 

Política para Tecnologias de Informação e Comunicação (PDI - P. 50): Definir e 

formalizar logotipo ou marca ou brasão e identidade visual da Univasf. 

Ações propostas:  

1. Produção de peças gráficas da UNIVASF e da Extensão Universitária; 

2. Criação de slogan que identifique a atividade extensionista;  

3. Ação institucional de incentivo à identificação dos projetos com nomes 

mais simples e com maior apelo para memorização dos participantes. 

Ação 1: Produção de Peças Gráficas 

Promover ações de Extensão Universitária nas comunidades rurais é levar a 

UNIVASF para outros locais fora das dependências físicas da instituição. Por 

isto, é de grande relevância que as equipes que representam a Universidade 

estejam acompanhadas de peças gráficas, camisas e outros itens visuais que 

identifiquem a Universidade e a Extensão Universitária. Entre as peças que 

podem ser confeccionadas estão: banner e faixa, com nome e logo da 

     

3.4.  IDENTIDADE

 Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 

Elaboração do projeto x x    

Instituição da Comissão  x    

Organização do Evento  x x x  

Divulgação     x x 

Realização do Evento     x 
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(DACC), em parceria com a ASCOM. Ao início de cada ciclo do PIBEX, os 

projetos receberão um “Kit Identidade”, composto por banner e faixa 

padronizados. Ao final do ciclo, o material será devolvido à PROEX junto com a 

entrega do relatório final, como requisito para que o projeto seja considerado 

concluído. A proposta é que a confecção das peças tenha início após o 

lançamento da nova logo da UNIVASF, previsto para outubro. Desta forma, 

esta ação já beneficiará os projetos aprovados para o PIBEX em 2020.  

Orçamento 

Esta ação demandará recursos para a confecção das peças . Estima-se que 

serão necessários R$ 12.000,00 em recursos para a produção e impressão de

 

Cronograma de Execução: Outubro/2018 a Abril/2019 

  Novembro/
Dezembro

 Janeiro Abril 

Planejamento, 

criação e 

revisão da arte

 

x
    

Envio à 

gráfica 
 x   

Chegada do 

material gráfico   
x
  

Entrega do Kit 

aos Projetos 
   x 

 

 

UNIVASF e um slogan que faça referência à Extensão Universitária e ao 

PIBEX. Este material gráfico deverá ser exposto à frente do ambiente de 

realização da atividade extensionista.  

Como viabilizar 

A criação deste material pode ser desenvolvida pela própria PROEX, que conta 

com equipe de criação na Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias 

65 kits com banner e faixa.

Outubro
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atividades extensionistas promovidas pela UNIVASF 

RELAÇÃO COM O PDI-UNIVASF: Contribui para o cumprimento do Objetivo 7 

das Políticas de Extensão, Arte e Cultura (PDI – P. 39): Ampliar a presença da 

Univasf em projetos, redes e parcerias com a sociedade civil organizada, 

movimentos, órgãos públicos e privados no campo da oferta de estágios, de 

ações extensionistas e da realização de projetos artístico-culturais. 

Ações propostas:  

1. Estabelecer canais diretos de comunicação com as comunidades rurais 

e entidades que atuam em Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) 

2. Promover a vinda de grupos de agricultores para conhecer diferentes 

projetos e ações da UNIVASF;  

3. Levar às comunidades diferentes projetos extensionistas para 

apresentações breves por meio do projeto “UNIVASF nas Comunidades” 

(Incluir participação de parceiros) 

Ação 1 – Criação de Canais de Comunicação 

Ter canais de comunicação que possibilitem um contato direto entre a 

UNIVASF e as comunidades rurais é de grande relevância. Mas não basta que 

a Universidade saiba como localizar o agricultor familiar. É preciso também que 

o agricultor encontre facilmente uma maneira de falar com a UNIVASF e tenha 

esse contato sempre à mão. Para isto, conta-se com a tecnologia dos telefones 

celulares, da internet e do aplicativo WhatsApp, meio pelo qual muitos 

agricultores se comunicam atualmente, inclusive com seus pares e suas 

representações sociais. A proposta é que seja criado um mailing específico 

com contatos de WhatsApp de associações, representantes de bairro, 

 

OBJETIVO 5: Atrair o interesse do agricultor familiar para participar das 

     

3.5.  ENVOLVIMENTO
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este e outros canais disponíveis para o contato com a UNIVASF, como o site, o 

e-mail e outros números de telefone. Além deste meio, elaborar uma rede com 

contatos de telefone e e-mail das entidades parceiras que atuam em ATER 

para troca de informações também via correio eletrônico.  

Como Viabilizar 

Para criar este mailing será necessário contar com a colaboração das equipes 

extensionistas da Universidade, que precisarão coletar os números de 

WhatsApp nas comunidades onde estão atuando e passá-los à equipe da 

ASCOM para a formatação da lista de contatos. Esta relação será 

compartilhada com todos os coordenadores de projeto, possibilitando que 

todos tenham disponíveis os contatos das representações de agricultores e 

outros parceiros que atuam em ATER. 

Orçamento: 

Não há custo para esta ação. 

Cronograma de Execução: 

Será realizada continuamente. A ideia é iniciar a captação dos contatos já a 

partir de agosto por meio de um informe a ser divulgado para os coordenadores 

dos projetos PIBEX em andamento. O envio de informações pelo WhatsApp e 

por e-mail obedecerá as demandas das áreas de Extensão Universitária e 

comunicação. 

  

sindicatos e ONGs que atuem junto ao agricultor familiar e estabelecer uma 

rotina de envio de informações para este público por meio do aplicativo 

WhatsApp. O público cadastrado neste mailing receberá informações diversas 

da Universidade relacionadas à Extensão Universitária. Por meio do WhatsApp 

será possível apresentar e reforçar periodicamente para o agricultor familiar, 
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Além das ações detalhadas neste plano, muitas outras são realizadas de forma 

permanente na rotina da ASCOM, a exemplo da produção de notícias para o 

site institucional, do envio de sugestões de pauta para os veículos da imprensa 

e da cobertura de eventos e ações acadêmicas diversas. Com o intuito de 

contribuir para ampliar a visibilidade da Extensão Universitária, a ASCOM 

poderá captar e elaborar sugestões de pauta a partir das experiências dos 

projetos de extensão realizados no meio rural para encaminhar à mídia 

externa, conforme proposto no Eixo Visibilidade.  

Fortalecer a parceria com a TV Caatinga, visando à realização de outras ações 

voltadas ao público do meio rural. E também disseminar pelos canais 

específicos as produções já realizadas pela WebTV cujo conteúdo seja 

potencialmente do interesse das populações rurais.  

No âmbito de ações integradoras, é possível estruturar projetos que 

possibilitem a vinda de grupos de agricultores para conhecer diferentes ações 

extensionistas da UNIVASF. O intuito é tornar a Universidade mais próxima 

destas populações, que muitas vezes nunca estiveram na instituição, 

possibilitando também aos jovens das comunidades rurais enxergar o ensino 

superior como uma oportunidade ao seu alcance.  

Outra ação que pode ser executada mediante planejamento cuidadoso 

envolvendo vários setores da Universidade, entre os quais a PROEX e a 

ASCOM, é uma exposição de projetos de extensão, como uma edição da 

Mostra de Extensão realizada nas comunidades. Esta iniciativa levaria 

diretamente para a população rural os resultados das ações promovidas pela 

Universidade no âmbito da Extensão Universitária. A contribuição efetiva dos 

docentes é essencial para a realização de ações nesta linha. 

  

 

  4.  OUTRAS AÇÕES PARA APROXIMAR UNIVERSIDADE E AGRICULTORES 
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A implementação de todas estas ações demanda um cuidadoso 

acompanhamento durante a fase de execução para o cumprimento dos 

objetivos e metas traçados. A diversidade de ações propostas impede que seja 

determinada uma forma única de controle, que deverá ser feito de acordo com 

as peculiaridades de cada ação. Aquelas que irão demandar projeto específico, 

como é o caso dos eventos, deverão especificar os métodos de controle na 

proposta de organização.  

Já as ações permanentes serão acompanhadas pelo fluxo de produção e 

repercussão no site, na mídia e nas redes sociais, para possíveis ajustes. 

Nestes casos, são utilizados como indicadores o número de notícias publicadas 

pelos veículos da própria UNIVASF e pela imprensa externa, com entrevistas 

nas TVs e rádios, e notícias veiculadas pelos veículos on-line. Já nas redes 

sociais são importantes dados métricos números relativos a ganho ou perda de 

seguidores e engajamento nas postagens. Este acompanhamento já é 

realizado mensalmente pela equipe da ASCOM e avaliado periodicamente.  

A avaliação do desempenho e dos resultados também obedecerá as 

características de cada ação proposta, por meio de indicadores estipulados 

previamente. Sugere-se também a realização de sondagens junto aos 

agricultores familiares após as ações realizadas diretamente com eles para 

verificar o reconhecimento da UNIVASF como entidade promotora da ação e 

para avaliar a interação entre a instituição e as comunidades rurais. Só por 

meio da escuta deste público a Universidade conseguirá manter e consolidar 

as relações de troca de saberes por meio da Extensão Universitária.  

  

 

 5.  CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
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