
A Pró-Reitoria de Extensão é aquela instância da Universidade que em articulação 

indissociável com o ensino e a pesquisa, apoia o processo interdisciplinar educativo, 

cultural,  científico  e  político  alicerçado  numa  permanente  interação  entre 

universidade,  comunidade  e  outros  setores  da  sociedade.  A Proex  conta  com  3 

coordenadorias: 

Coordenadoria  de  Políticas  de  Extensão  (CPE).  Coordenadora:  Profa  Sandra 

Gadelha 

- Célula de Articulação com o Ensino e a Pesquisa:   

Prof Augusto  Torres 

- Orientador da Célula de Programas e Projetos de Extensão: Prof Marcos Rosendo

Coordenadoria de Interação Sociocultural  (CIS/PROEX):  Coordenadora:  Profa 

Catarina Farias

- Célula de Arte, Cultura e Patrimônio: Prof Heriberto Porto

- Célula de Eventos e Ações Comunitárias: Profa Andrea Cavalcanti

Coordenadoria de Educação, Cidadania e Diversidade (CECD): Coordenadora: 

Profa Maria das Dores Alves

- Célula de Cursos de Extensão: Prof. Jones Baroni

- Célula de Formação: Profa Renata Russo

Saudando a comunidade ueceana, a Pró-Reitora de Extensão destacou que é muito 

importante que os estudantes se familiarizem  com a sigla Proex desde logo cedo, de 

modo  a  que  possam desenvolver  os  5  is  que  sintetizam a  extensão:  a  interação 

dialógica  com a  comunidade;  a  interdisciplinaridade  e  a  interprofissionalidade;  a 

indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão; o impacto na formação estudantil 

por meio dessas ações e o impacto na transformação social.  Destacou os projetos 



envolvendo Extensão e Iniciação Artística e a atenção para o próximo edital de bolsas 

de extensão. Mencionou ainda que todos(as) os(as) estudantes deverão ter como parte 

de seus currículos um percentual mínimo de 10% (dez por cento) da carga horária 

total  do  curso  voltado  para  a  extensão,  por  Resolução  do  Conselho  Nacional  de 

Educação,  destacando  que  as  diretrizes  para  essa  creditação  na  Uece  estão 

estabelecidas na Resolução 4476/2019/Cepe e que os cursos de graduação estão se 

organizando para efetivar essa curricularização da extensão.  Neste sentido,  a Pró-

Reitora reforçou a abertura de inscrições para o Seminário de Curricularização da 

Extensão a se realizar nos dias 19 e 20 de outubro e aberto a toda a comunidade. 

Após  mencionar  a  estrutura  organizacional  da  Proex,  os  trabalhos  da  Câmara  de 

Extensão e o início do mapeamento digital dos programas e projetos que essa Pró-

Reitoria  vem  realizando,  desejou  muito  êxito  nos  trabalhos  e  na  permanência 

estudantil na Universidade Estadual do Ceará.  


