
 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 

 

 

 
Macapá, /2018 



   A Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias – PROEAC tem 
como competência definir a política de extensão e ações comunitárias da 
Universidade; elaborar os planos anual e plurianual promovendo as condições 
necessárias de execução dos mesmos; coordenar o processo de formulação das 
políticas executando e acompanhando as atividades relacionadas com a extensão e 
as ações comunitárias; coordenar o processo de articulação para eleger parceiros 
no âmbito federal, estadual e municipal na execução de projetos e propor junto ao 
órgão competente medidas que devem ser tomadas para garantir condições de 
infraestrutura nos prédios da UNIFAP para utilização das pessoas com necessidades 
especiais. Composta por uma Secretaria Executiva, Departamento de Extensão – 
DEX -, Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE – e um 
Departamento de Saúde – DES.  Todos relacionados com o bem-estar e o 
aprimoramento acadêmico, cultural, físico e cívico do acadêmico desta instituição de 
ensino. Nessa perspectiva institucionalizada, a PROEAC é responsável pelas 
políticas de extensão, assuntos culturais e estudantis, fomentando a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 A extensão se configura como uma prática acadêmica, com base no ensino, na 
pesquisa e no diálogo com a comunidade, sendo fundamental para o processo 
formativo, bem como para responder às demandas sociais e o intercâmbio de 
saberes. 

 A assistência estudantil, por seu lado, tem como meta principal fomentar o 
desempenho acadêmico dos discentes da UNIFAP, minimizando o processo de 
evasão e repetência, advindo sobretudo da insuficiência de condições financeiras. 
Nesse sentido, busca, em especial, a democratização do ensino superior no Estado 
do Amapá.  

   

 

   



DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO  

DEX 



 

OBJETIVO: Identificar a quantidade de ações de extensão 

em execução. 

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

        104            224 
 

OBSERVAÇÃO PROEAC: 
    

    Trata-se de meta mensurada a partir da quantidade de ações de extensão 

que se encontram na situação “em execução” no SIGAA.  

  



OBJETIVO: Identificar a quantidade de Pessoas atendidas 

nas ações de extensão 

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

       26.680           87966     
 

OBSERVAÇÃO PROEAC: 
  

   Trata-se de meta mensurada a partir dos dados extraídos do relatório final 

cadastrado pelo coordenador(a) da ação no SIGAA.  



OBJETIVO: Identificar a quantidade de docentes 

participantes de Ações de Extensão. 

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

        230     251       

    



OBJETIVO: Identificar a quantidade de discentes como 

membros de equipe de Extensão.  

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

        526            995 
 

OBSERVAÇÃO PROEAC: 

  Os dados apresentados neste indicador contemplam o grupo 

"aluno(a) voluntário(a)", "aluno(a) em atividade Curricular", monitor(a) e 

aluno bolsista. 



OBJETIVO: Identificar a quantidade de técnicos 

administrativos participantes de Ações Extensão. 

 

 

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

        50            77 
  

   



OBJETIVO: Identificar a quantidade de ações de extensão 

que receberam financiamento interno. 

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

        28           76 
 

 

OBSERVAÇÃO PROEAC: 
  A seleção das ações de extensão que receberiam financiamento 

interno foi realizada através de editais. 

   



   
   

   

BOLSA TRABALHO  - RECURSOS PRÓPRIOS DA UNIFAP 

ANO  BENEFICIÁRIOS   BOLSAS  EXECULTADO (R$) 

2015 133 1459 
R$ 654.241,75 

2016 177 1887 R$ 849.613,36 

2017 190 1965 
R$ 897.604,88 

 
2018 

 
125 

 
1283 R$ 559.815,00 



OBJETIVO: Identificar a quantidade bolsas de extensão 
institucionais e PIBEX 20gk. 

 

 

 
Meta planejada:              Meta realizada: 

        1341                  1502 
  

 

 
   

   



DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL   

DACE 



OBJETIVO: Identificar a distribuição de auxílios com o 

recursos do PNAES entre os campi. 

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

     10.680         15.624 
 

      

 
   

   



TOTAL DE AUXÍLIOS ATENDIDOS COM RECURSO DO PNAES 

ANO  2015  2016 
2017 2018 

CAMPUS MARCO ZERO  2962  3019 10343 

9019 

CAMPUS MAZAGÃO  75  70 55 

415 

CAMPUS OIAPOQUE  165  207 204 

1303 

CAMPUS SANTANA  0  54 78 

1015 

TOTAL  3202  3350 10 680 

11 752 



OBJETIVO:  Identificar a quantidade de 

alimentações servidas nas três refeições.  
 

Meta planejada:   Meta realizada: 

   287.828       305.346 
 

 

   



RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU/UNIFAP 

ANO 2018 JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

CAFÉ  4.937 2.760 5.489 6.955 6.759 5.399 3.771 5.769 5.787 5.853 5.073 3.624 62.176 

ALMOÇO  12.329 6.814 15.768 19.858 18.960 15.573 9.262 14.699 15.177 15.646 13.809 10.410 168.305 

JANTAR 4.397 1.989 7.693 10.166 9.228 7.309 3.446 7.074 6.712 6.509 5.912 4.430 74.865 

TOTAL  305.346 





OBJETIVO:  mensurar  a quantidade de atendimentos 

realizados Unidade basica de saúde.  
  
 

Meta planejada:   Meta realizada: 

   64.812     62.325 
 

    





OBJETIVO: Mensurar a quantidade de membros da 
comunidade acadêmica cadastrados no NAI para ser 
atendido  
 

Meta planejada:   Meta realizada: 

   19      58 
 

OBSERVAÇÃO PROEAC: 

  Os dados  da meta planejada se referem as demandas do 
Público  Cadastrado em 2017 ( antes do ingresso pelo sistema 
de cotas para pessoa com deficiência-PCD). Ressalta-se que  a 
meta realizada triplicou, superando as expectativas do que havia 
sido planejado. 

  
   



OBJETIVO: Mensurar a quantidade de atendidos pelo 
NAI por ano . 
 

Meta planejada:   Meta realizada: 

   18      26 
 

OBSERVAÇÃO PROEAC: 

  O NAI atende o público alvo da educação especial (pessoas 
com deficiência, transtorno do Espectro Autista e Altas 
Habilidades/Superdotação. Neste sentido, planejou-se atender 
18 acadêmicos PCD, no entanto, foram atendidos 26, superando 
a meta planejada. 

    



OBJETIVO: Mensurar a quantidade de atendimentos 
realizados pelo NAI por ano. 

 
Meta planejada:   Meta realizada: 

   488      233 
 

OBSERVAÇÃO PROEAC: 
  Este indicador se refere ao quantitativo  de atendimentos 

individuais e ações coletivas. Devido o NAI não ter em seu quadro 
funcional um Psicólogo que atenda as demandas do NAI, desde 
aproximadamente JAN/2018, tais atividades deixaram de ser 
realizadas, consegueciando  uma meta realizada discrepante da 
meta planejada. 

   
 

   
   



SISTEMATIZAÇÃO DOS INDICADORES DA POLÍTICA DE 
ACESSIBILIDADE DA UNIFAP 2018 

TABELA 1 - INDICADOR DE IMPACTO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNIFAP  

ANO PÚBLICO -ALVO INDICADOR DE BENEFICIÁRIO 

2018 NAI 58 

2018 SAPE 128 

2018 AMBACS 23 

TABELA 2 - INDICADOR DE BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA 
UNIFAP  

ANO PÚBLICO -ALVO INDICADOR DE BENEFICIÁRIO 

2018 NAI 26 

2018 SAPE 39 

2018 AMBACS 13 

TABELA 3 - INDICADOR DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA 
UNIFAP  

ANO PÚBLICO -ALVO INDICADOR DE BENEFICIÁRIO 

2018 NAI 233 

2018 SAPE 286 

2018 AMBACS 13 



 Depois da aplicação de monitoramento de 
indicadores de desempenho houve uma 
evolução das avaliação e acompanhamento 
das ações realizadas pelo PROEAC em 2017; 

 

 Este tipo de monitoramento e avaliação 
orienta para processos administrativos, 
decisões, qualificam a gestão na aplicação de 
recursos e estratégicas a serem adotadas 
para o próximo exercício;   



 Nota-se ainda a preocupação na consolidação 
e aperfeiçoamento deste indicadores na 
busca do melhoramento das atividades e 
oferta dos serviços da Extensão Universitária 
e da Assistência Estudantil; 

 


