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Departamentos Acadêmicos- SEDE UFRPE 
Departamento de Ciências Domésticas  

Visando estimular e aprimorar a troca de saberes entre os discentes, o 
empreendedorismo e desenvolvimento social, o Departamento de Ciências 
Domésticas, realizou no ano de 2018, diversas ações destacando-se: 12 
palestras ministradas nas áreas de alimentação, qualidade de vida, e 
direitos humanos e sociais; participação/ organização em 6 eventos 
nacionais e internacionais nas áreas de consumo, moda e 
empreendedorismo; além de 7 minicursos para a comunidade acadêmica 
e sociedade geral a exemplo do mini curso de “Costura Elementar” 
oferecido no recesso universitário, onde os laboratórios de vestuário foram 
abertos a pessoas interessadas em experimentar a prática da costura, de 
modo a oportunizar a experimentação da produção do vestuário. 

No ano de 2018, destacam-se também dois projetos de pesquisa e dois 
projetos de Extensão, desenvolvidos no departamento de Ciências 
Domésticas de importante relevância na sociedade:  
 
Projetos de Pesquisa 
“Diagnóstico têxtil do segmento de uniformes profissionais em 
Pernambuco: uma medida preventiva ao câncer de pele” pesquisa de 
importância para o cenário da Cadeia Têxtil e Confecções do estado de 
Pernambuco, por considerar a temática de proteção UV como um marco 
inovador para o segmento de uniformes profissionais no que tange à 
medida preventiva do câncer de pele a partir do vestuário de trabalho. 
Tratou-se de uma pesquisa de iniciação científica, desenvolvida sem 
financiamento de agências de fomento e teve como resultados a 
construção de uma metodologia capaz de identificar, analisar e nortear 
caminhos, pontos estratégicos e delineadores para a construção e 
produção de uniformes profissionais para a categoria de trabalhadores 
pesquisados (policiais militares, varredores de rua, operários da construção 
civil, agentes de saúde e carteiros). 
 
“De gotinha em gotinha se erradica uma doença: análise do programa 
nacional de imunização em Recife/PE” pesquisa de Iniciação Científica 
com o objetivo de analisar a influência das ações de imunização do 
Programa Nacional de Imunização (PNI) na prevenção e promoção da 
saúde à população, na perspectiva dos/as usuários/as e das equipes da 
Estratégia Saúde da Família, em Recife. O tema torna-se extremamente 
relevante para o campo da promoção da saúde pública e para a formação 
profissional e acadêmica em Economia Doméstica, que busca a garantia da 
qualidade de vida das famílias/coletividades. Esta pesquisa contribuiu para 
a construção de conhecimentos científicos na área de políticas e programas 
de saúde, no sentido de fortalecer teoricamente este campo e apresentar 
considerações sobre a avaliação do PNI na ESF em Recife e ainda, servir de 
material de apoio para a gestão da USF nos planejamentos das ações em 
saúde. Com a conclusão do estudo, foi realizada uma devolutiva da 

pesquisa na USF Sítio dos Pintos, onde foi entregue o relatório final para a 
Médica da Família responsável pela gestão da Unidade, que utilizou o 
mesmo para elaboração de ações a partir dos resultados delineados no 
estudo.  
 

Projetos de Extensão: 

1. Projeto de capacitação e desenvolvimento pessoal e social de 
trabalhadores/as para área de hospedagem e outros serviços 

Projeto realizado em parceria entre o Departamento de Ciências 
Domésticas/ Pró-Reitoria de Atividade de Extensão (PRAE) e o Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e da Previdência Social / 
Sindsprev-PE.  Por meio da qualificação social e da educação profissional o 
projeto visa contribuir com a inclusão social, a minimização e a superação 
das desigualdades sociais, por conseguinte a melhoria da condição e 
qualidade de vida dos jovens e dos adultos trabalhadores/as envolvidos/as 
no projeto. O valor aplicado foi na ordem de R$ 21.500,00 distribuídos 
entre bolsas, transporte e despesas administrativas. O projeto capacitou 
180 trabalhadores (as) para o exercício das funções de Camareira; Auxiliar 
de Serviços de Limpeza; Cozinheiro Básico; Auxiliar de Cozinha; Garçom, 
Garçonete e Barman; Cuidadores/as de idosos/as para o trabalho em 
empresas de hospedagens e outras organizações (restaurantes, bar, 
unidades de alimentação e nutrição, hospitais, condomínios, escolas, ILPIS, 
casa de repouso, dentre outras). Mais de 40% dos trabalhadores (as) 
capacitados (as) já estão trabalhando no mercado formal e informal. Além 
disso foram desenvolvidos 04 Trabalhos científicos e a UFRPE contou com 
10 Estudantes de graduação dos cursos de Economia Doméstica e de 
Ciências do Consumo/UFRPE envolvidos na ação de extensão, além de dois 
profissionais de Gastronomia e 01 estudante do Programa de Pós-
graduação em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento e Social/ UFRPE. 
Segundo registro dos participantes, os cursos ministrados por meio do 
referido projeto, promoveu uma formação profissional cidadã, uma vez 
que valorizou não apenas o aprendizado técnico, mas possibilitou uma 
formação que ampliou a visão de mundo, conduzindo-os a sujeitos/agentes 
de transformação de sua realidade, capazes de atuar com competência e 
responsabilidade em diversos espaços sociais. Ademais, promoveu 
reflexões sobre vários aspectos da vida cotidiana, acerca das questões 
sociais, políticas, históricas e culturais.  O projeto iniciou uma nova etapa 
em novembro de 2018, com a perspectiva de capacitar 200 
trabalhadores/as e conclusão em março de 2019. Além dos cursos 
propostos, nessa etapa, foram acrescidos mais dois cursos – Recepcionista; 
Tortas, bolos e doces.                                                                         

2. Projeto Ações Socioeducativas para crianças e adolescentes do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Recife - PE 
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O projeto vem sendo desenvolvido pelo Departamento de Ciências 
Domésticas, por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Políticas 
Públicas para Infância e Adolescência – NEPIAD, Pró-reitoria de Atividade 
de Extensão/UFRPE, Fundação de Aparo a Ciência e Tecnologia do Estado 
de Pernambuco – FACEPE e apoio do Observatório da Família, Núcleo de 
Estudo do Consumo e Economia Familiar – NECEF e da Comissão de Direitos 
Humanos da UFRPE. O objetivo do projeto é o incremento de ações 
sistemáticas que contribuam para o desenvolvimento da criança e do 
adolescente, no que tange aos aspectos psicomotor, cognitivo/linguístico, 
social e afetivo, integrando os tempos e espaços educativos, através do 
desenvolvimento de atividades no campo das artes visuais, da linguagem 
oral e escrita, da matemática e da música e do desenvolvimento pessoal e 
social. Nessa compreensão, foram desenvolvidas atividades de contação de 
história, de reforço escolar, de educação alimentar e nutricional, de 
formação de hábitos alimentares e higiênicos saudáveis, educação para 
consumo, dentre outras que contribuem para o desenvolvimento da 
autoestima, da sociabilidade, da comunicação, da ética e das relações 
interpessoais. O valor aplicado foi na ordem de R$ 4.800,00 
disponibilizados para bolsa de extensão e R$ 700,00 proveniente de ajuda 
de custo. Esse recurso é originário do Programa Institucional de Bolsa de 
Extensão PRAE, 2018. As ações aconteceram no período de Janeiro a 
Dezembro de 2018, foram atendidas 50 crianças e adolescentes, na faixa 
etária de 8 a 12 anos de idade, estudantes de escolas do Ensino 
Fundamental circunvizinhas a UFRPE, abrangeu, além das crianças e 
adolescentes, seus pais e /ou responsáveis, os gestores das escolas e os 
educadores envolvidos com o processo educativo dos participantes. A  ação 
de extensão, a partir das atividades contidas no plano de trabalho dos 
estudantes dos cursos de Economia Doméstica e de Ciências do Consumo 
(Bolsista PRAE e Bolsista FACEPE), incentivou a participação dos estudantes 
em atividades de ensino, pesquisa e extensão, estimulou os estudantes a 
pensar e desenvolver a reflexão crítica e a criativa e dessa forma, propiciou 
a compreensão da relação teoria – prática, entendida como essencial para 
sua formação, não apenas como futuro extensionista, mas, como 
profissionais, pesquisadores críticos e produtores de novos  
conhecimentos. Os desafios remetem a limitação de recursos financeiros 
para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão que reflete 
no desenvolvimento do plano e nas estratégias. A ação de extensão 
exposta é grandiosa nos seus objetivos e metas, mas, tudo é feito com 
muitas dificuldades devido à limitação de recursos de natureza diversas.  
Apesar disso, conseguimos concretizar com sucesso os objetivos propostos 
no plano da ação de extensão. Na perspectiva de superar estes desafios, o 
projeto vem articulando parcerias com organizações não governamentais, 
cooperativas e empresas no sentido de contribuir para que o projeto 
concretize seus objetivos de forma a impactar o desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes nos aspectos a que propõe. 

 

 

 

Departamento de Administração  

Em conformidade ao tripé da universidade, as 
atividades realizadas ao longo do ano renderam 
ao Departamento de Administração (DADM) 
pesquisas com artigos completos publicados 
em periódicos, artigos e resumos publicados 
em anais de eventos e revistas, capítulos de 
livros publicados e alguns projetos por meio 
de programas institucionais como o PIBIC/PIC.  

Os Projetos de Extensão realizaram consultoria a 
ONG Reaviva Brasil, e capacitação e consultoria para 
empreendimentos do ramo alimentício próximos a 
universidade, contribuindo com a responsabilidade 
social e com a gestão e qualidade dos serviços 
prestados por essas organizações, 
respectivamente.  

A realização de eventos no formato de 
palestra, mesa redonda e simpósio, 
organizados pelos docentes agregaram 
conhecimentos da ciência administrativa em 
média a 2.000 participantes da comunidade 
universitária e sociedade. 

  

No ensino, a realização de oficinas e visitas técnicas a empresas 
da região promoveram uma formação mais completa dos 

discentes aproximando-os da prática profissional. Todas as 
disciplinas do curso de graduação em Administração, 

ministradas por docentes do departamento foram revistas e 
sua ementa e bibliografia atualizadas. Consequentemente, o 

curso foi avaliado como 5 estrelas no Guia do Estudante, levando em conta 
dados como corpo docente, produção científica e avaliações do MEC.  

 

PREMIAÇÕES 

• Certificado de Mérito em 1º lugar na área temática Estratégia, da 
Programação Científica do 29º ENANGRAD – Encontro Nacional de 
Cursos de Graduação em Administração, ANGRAD;  

• Prêmio Sérgio Escorsim - 2º lugar - Área: Inovação, Tecnologia e 
Empreendedorismo, Universidade Estadual de Ponta Grossa 

• Trabalho Premiado no I Encontro Regional de Estudos 
Agroambientais - Área: Impactos Ambientais, Universidade Federal 
de Alagoas – UFAL, bem com outras premiações locais.  
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Departamento de Educação Física 

O departamento de 
Educação Física 
realizou diversas 
ações durante o ano 
de 2018 por meio de 
atividades de 
diferentes perfis, 
fortalecendo cada 
mais a relação da 
universidade com a 
sociedade.          

O Barbatanas da 
Rural – atende 
crianças e 
adolescentes de 
comunidades 
circunvizinhas da 
UFRPE e conta com 70 participantes. Dentre as ações realizadas, os alunos 
participaram de competições e festivais dentro e fora da universidade, 
promovendo um intercâmbio cultural com outras realidades. 

O PAISI – Programa Integral de atenção à Saúde do Idoso, atende 30 idosos 
de baixa renda de comunidades aos arredores da UFRPE. Desenvolve ações 
de saúde e educação, além de atividades físicas concedendo oportunidades 
de participação em vários eventos relacionados ao idoso.  

A realização do evento de educação e saúde para idosos do Sertão, na 
cidade de Serra Talhada, Cuidando do nosso “velho” Sertão, atendeu a 70 
idosos de 3 comunidades de zona rural e uma zona urbana, com palestras 
de atenção à saúde do idoso, oficinas de psicologia, saúde bucal e atividade 
física, com sorteio de cestas básicas. O Departamento também realizou o 
projeto de extensão intitulado “O Idoso e a Prática de Atividades Físicas”, 
na modalidade Sônus 2018 e contou com 93 participantes ao longo do ano. 

Além disso, o DEFIS obteve a aprovação na Chamada Universal 
MCTIC/CNPq 2018 com o projeto “Efeitos do treinamento isométrico com 
handgrip na pressão arterial ambulatorial de hipertensos: um estudo 
multicêntrico e terá suas atividades iniciadas já em fevereiro de 2019. 

A II Corrida e Caminhada da UFRPE fez alusão aos 106 anos da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco a instituição promoveu essa ação em 
comemoração a esta data que teve participação de docentes, técnicos-
administrativos, terceirizados, discentes e comunidade. 

 

 

 

Departamento de Física 

O curso de Licenciatura em Física em 2018 passou de conceito 3 para 
conceito 4 pelo MEC, mostrando que os alunos concluintes estão com uma 
formação aprimorada, o que resulta em profissionais com atuação na área 
de ensino mais capacitados. O Programa de Pós Graduação em Física 
Aplicada (PPGFA) tem desenvolvido várias linhas de pesquisas com 
publicação em revistas internacionais, conferências nacionais e 
internacionais. Além disso, a consolidação dessas linhas de pesquisa é 
fundamental na concepção de novas tecnologias (nanodispositivos 
eletrônicos, dispositivos ópticos e acústicos à base de cristais líquidos), bem 
como o entendimento e aplicação em outras áreas bastante relevantes 
(evolução de doenças como HIV, sequenciamento genoma, econofísica). O 
projeto Desvendando o Céu Austral cujo objetivo é a divulgação da 
astronomia em todo o estado de Pernambuco. 

 

Departamento de Engenharia Agrícola 

O Departamento de Engenharia Agrícola (DEAGRI), por meio de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, gera conhecimentos e 

tecnologias adaptadas para toda região Nordeste do País. 
O Curso de Graduação em Engenharia Agrícola e 

Ambiental é considerado Nota 5 MEC. A Pós-Graduação em 
Engenharia Agrícola obtém a Nota 6 CAPES e produziu ao 
longo do ano 14 dissertações de Mestrado e 7 teses de 

Doutorado defendidas. Ao todo foram 65 artigos científicos publicados em 
períodicos Nacionais e Internacionais. Dentre as ações do DEAGRI de 
relevância e impacto na comunidade, pode-se citar as ações voltadas para 
Estratégias para convivência com o Semiárido brasileiro; Gestão de 
recursos hídricos; Manejo e Conservação do solo; Tecnologias aplicadas à 
cultura de cana-de-açúcar; Agricultura urbana; cultivos hidropônicos; 
Ambiência; Processos Agroindustriais.  
O DEAGRI tem participação expressiva em eventos promovidos pela UFRPE, 
tais como Feira de Profissões e Parque de Exposição do Cordeiro, eventos 
que englobam todos os cursos de graduação, comunidade acadêmica e 
estudantes do ensino médio (escolas públicas e privadas). O DEAGRI 
também subsidia a Semana de Engenharia Agrícola e Ambiental, que tem 
como objetivo promover diálogos entre profissionais das áreas de ciências 
agrárias. O Pet AgroEnergia oportuniza o Simpósio de Agroenergia, 
proporcionando aos participantes um aprimoramento na formação 
acadêmica e profissional, além de possuir caráter informativo e integrativo 
entre estudantes e produtores agrícolas. 

 

 

http://www.ufrpe.br/br/content/projeto-desvendando-o-céu-austral-faz-da-astronomia-caminho-para-inclusão
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Departamento de História  

Ao longo dos nove anos de sua criação tem desenvolvido inúmeras 
atividades no tocante aos três eixos de atuação das Universidades Públicas, 
isto é Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Na área de Ensino pode-se destacar a avaliação do Curso de Graduação de 
Licenciatura em História pela mídia que recebeu a pontuação máxima, 
sendo considerado como excelente. O Programa de Pós-Graduação em 
História da Cultura Regional (PPGH) no âmbito do Mestrado obteve na 
avaliação da CAPES seu conceito elevado do nível 3 (três) para o nível 4 
(quatro), demonstrando a melhoria do seu desempenho e o compromisso 
na qualidade do Programa. Frente a esta nova conceituação foi elaborado 
o projeto para a criação do Doutorado em História e enviado a CAPES, o 
qual teve sua aprovação, e sua primeira seleção ocorrerá em janeiro de 
2019. 

Pesquisa: os projetos desenvolvidos e em andamento realizados pelos (as) 
professores (as) do Departamento totalizam vinte e cinco (25), abarcando 
as diversas áreas do conhecimento histórico, sendo financiados por agência 
de fomento ou por convênios com instituições públicas e privadas. 

A Extensão dividiu-se a explanação das ações em duas categorias:  

Projetos de Extensão: o DEHIST conta atualmente com sete (07) projetos 
de extensão contemplando as áreas de história e patrimônio, memória, 
política, ensino, e organização e restauração de acervo. 

Atividades de Extensão desenvolvidas na UFRPE e na comunidade extra-
universidade. Neste item computou-se cerca de cento e quarenta e oito 
(148) atividades como organização de eventos, exposições, palestras, 
pareceres em revistas da área, participação em bancas de pós-graduação e 
de concursos públicos, participação em comissões científicas de eventos, 
publicações em periódicos, orientações de monografias, dissertações e 
teses, participação em comissões departamentais e de outros órgãos da 
UFRPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Economia 

A interação com outras instituições no que diz respeito especificamente ao 
eixo pesquisa-extensão ocorreu a partir do desenvolvimento de dois 
projetos concentrados na área de Avicultura e Reforma Agrária. 

A pesquisa do setor de avicultura, teve a intermediação da Associação dos 
Avicultores de Pernambuco (AVIPE), foi desenvolvida pesquisa para 
verificar a situação de crescimento de algumas dessas empresas 
produtoras de aves de postura, principalmente das empresas de maior 
porte, a partir das estratégias empresariais adotadas, com destaque para 
aquelas aplicáveis ao mercado, o que possibilitou  a formação de base de 
dados para uso dos avicultores como balizamento para a  tomada de 
decisão em bases mais confiáveis.  

No que diz respeito à pesquisa da Reforma Agrária, por solicitação da 
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco 
(SARA) e intermediação da Cooperativa Via do Trabalho,  foi firmado Termo 
de Cooperação Técnica, com a UFRPE e a Superintendência Regional do 
INCRA em Pernambuco,   para apoiar o desenvolvimento do Projeto de 
Referência - Assentamento Fazenda 21, uma área de assentamento de 
reforma agrária criado em 2018, no imóvel Penanduba, localizado no 
município de Jaboatão dos Guararapes - PE, bem como a Rede de Projetos 
de Assentamentos que será constituída de forma associada a esta 
iniciativa.  

O Projeto Assentamento Fazenda 21 tem por finalidade criar condições 
objetivas para implantar um sistema de escala de produção, contemplando 
estudos, pesquisas e desenvolvimento de estratégias, incluindo a 
assistência técnica, que garantam a organização da base produtiva, 
industrial e comercial, formada por agricultores e agricultoras familiares 
instalados nos Projetos e a sua integração aos mercados. 
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Departamento de Computação 

 Em 2018, os docentes e discentes do Departamento de Computação 
trabalharam em mais de 20 projetos de pesquisa nas diversas áreas da 
Ciência da Computação, gerando para a sociedade, além da formação 
humana, conhecimento científico através dos 33 artigos em periódicos, 52 
artigos em anais de congresso, 5 livros e 6 capítulos de livros.  

Além do conhecimento científico, os docentes e discentes do 
Departamento de Computação contribuíram com um projeto do Governo 
de Pernambuco intitulado Pernambucoders. O projeto da Secretaria de 
Educação, em parceria 
com o Porto Digital, 
CESAR, UFRPE e Softex. 
Ele consiste em ensinar 
programação para 
alunos do ensino médio 
da rede pública 
estadual. Graças à 
parceria com a 
coordenação da 
Licenciatura em 
Computação, os clubes 
de programação nas 
escolas são conduzidos 
por estudantes dos três 
cursos de Computação da UFRPE, tutorados por especialistas em ensino de 
programação do CESAR School. O projeto objetiva impulsionar o 
desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica, onde 
os estudantes são estimulados a desenvolver projetos que ajudem na 
solução de problemas reais da comunidade. Durante dois anos e meio de 
atividades, o projeto reuniu cerca de 1.500 estudantes do ensino médio de 
nove escolas estaduais da Região Metropolitana do Recife. 

Departamento de Informática  

O Departamento de Estatística e Informática é responsável pela alocação 
de disciplinas do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, além 
de possuir dois cursos de pós-graduação: o mestrado em Informática 
Aplicada e o mestrado e doutorado em Biometria e Estatística Aplicada. 
Dado o perfil de seus docentes, com expertise em computação, 
matemática aplicada, estatística, análise de sistemas, entre outros, o 
DEINFO possui grande inserção na área acadêmica e na sociedade em geral, 
principalmente pela apresentação e execução de projetos que solucionam 
problemas reais. Deve-se destacar alguns projetos:  

• O acompanhamento da epidemização da microcefalia;  
• Acompanhamento epidemiológico com DRONE’s e outras 

aplicações;  

• Pesquisa e Tecnologias hídricas para o Desenvolvimento do 
Semiárido de Pernambuco 

•  Mineração de Dados Abertos para Análise de Recursos Públicos; 
• Desenvolvimento de Aplicativos e Games Educativos; 
• Apoio para Agentes Comunitários de Saúde e Política Local via 

instrumentos de Coleta de Dados; 
• Estudos de apoio ao processo de aprendizagem da Educação a 

Distância.  

Os professores e estudantes desenvolveram trabalhos de colaboração 
junto a instituições internacionais tais como Intenational Institute for 
Applied Systems Analysis (Áustria), Universidad Politécnica de Catalunya, 
UPC, Espanha; London´s Global University, UCL, Grã-Bretanha; University 
of Edinburgh, Escócia. " 

Departamento de Letras 

O Programa de extensão Escola de Conselhos de Pernambuco, que 
consolidada como uma das ações do Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) e como 
Programa de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), registra uma história de ação transformadora na vida de crianças, 
adolescentes e Conselhos Tutelares e de Direito, como agentes do Sistema 
de Garantia de Direitos. A Profa. Dra. Valéria Severina Gomes 
(Departamento de Letras) atuou nas ações da Escola como Coordenadora 
Pedagógica do II Curso de Especialização em Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

A participação no Programa de Residência Pedagógica com ações que 
atuam na inserção de estudantes das licenciaturas em escolas da Educação 
Básica para realização de atividades de ambientação, imersão e regência 
de aulas em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio. O PRP atende, no curso de licenciatura em Letras, a 27 alunos a que 
estudam partir do 5º período. Esses estudantes estão realizando suas 
atividades em 3 escolas públicas de Recife e Região Metropolitana: IFPE 
(Recife), EREM Diário de Pernambuco (Recife) e Escola Áurea de Moura 
Cavalcanti (Olinda). 

A I Jornada Hispanismos em Debate – Hispanismos: outras margens. 
Realizado na UFPE, em parceria com a UFRPE é um desdobramento das 
atividades da Associação Brasileira de Hispanistas. O evento aberto para a 
comunidade teve mais 100 inscritos e contou com a participação de 
professores de várias universidades. Nele se discutiu presença de 
hispanismos (traços da cultura hispânica) periféricos e sua significação e 
lugar no amplo mapa dos Estudos Hispânicos (área de Língua Espanhola). 

 

 

 



             Departamentos Acadêmicos 

 

Departamento de Educação  

O projeto de extensão “Criação da Feira Agroecológica de Camaragibe”, 
desenvolvido no âmbito do NAC do Departamento de Educação, vem 
contribuindo com a organização e divulgação da feira, na capacitação dos 
agricultores, e ainda, no aumento dos laços de solidariedade entre 
produtores e consumidores.  

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (INCUBACOOP), 
organizou o VI Encontro Nordestino de Incubadoras de Economia Solidária 
(ENIES), na UFRPE, que contou com a participação de 200 pessoas de todo 
o Nordeste. 

O Grupo de Estudos da Transdisciplinaridade, da Infância e da Juventude, 
coordenado pelo Professor Hugo Monteiro do Departamento de Educação, 
mantém reuniões de estudos quinzenais. Com as reuniões de estudo, 
abertas ao público, o GETIJ tem alcançado, por vezes, um número de 15 a 
25 pessoas, regulamente do Grupo ou pessoas interessadas em conhecer 
os estudos que o Grupo vem desenvolvendo ao longo de sua existência. No 
ano de 2018, o GETIJ realizou um curso de formação para jovens, em 
parceria com a Secretaria Executiva da Juventude, da Prefeitura da Cidade 
do Recife. Este curso foi direcionado a juventudes das RPAs do Recife e 
ocorreu nas dependências físicas da Secretaria Executiva da Juventude.  

O Núcleo do Cuidado Humano da UFRPE foi inaugurado em 21 de 
dezembro de 2018 e é coordenado pelo professor Hugo Monteiro do 
Departamento de Educação. O objetivo central do Núcleo é trabalhar com 
ações que envolvam prevenção a adoecimento emocional. O Núcleo em 
parceria com o CVV atua no atendimento por telefone de pessoas em 
estado de sofrimento. Estas pessoas são oriundas da comunidade 
acadêmica: estudantes, técnicas/os, docentes. Também atua no 
atendimento presencial para finalidades de escuta e acolhimento. Com o 
Núcleo, a UFRPE pretende alcançar um público estimado em 22 mil 
pessoas, pois todas as unidades acadêmicas são contempladas com o 
atendimento via telefone e também via presencial. O Núcleo trabalha com 
todos os setores da UFRPE, mas tem no DQV um dos principais parceiros 
na prevenção a adoecimento emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Zootecnia 

No do ano de 2018, os professores do departamento de Zootecnia 
captaram mais de R$ 500.000,00 em recursos de pesquisas. Aprovou-se 43 
bolsas de PIBIC e PIC, pelo CNPq e FACEPE. Foram desenvolvidas 34 
Monografias de TCC, executados 26 projetos de extensão entre os 
Programas BEXT e SÔNUS.  

Em relação à pós-graduação, foi apresentado e aprovado o Doutorado para 
o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PGZ), que já contava com o 
mestrado. O PGZ possui 23 alunos e formou 21 novos mestres no ano de 
2018 e no Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia PDIZ, com 61 
alunos formamos 18 novos doutores, contribuindo ambos os programas 
com a oferta de mão de obra qualificada para o desenvolvimento do 
ensino, pesquisa e extensão na área de Zootecnia. O DZ possui convênios 
com Empresas e Universidades nacionais e internacionais. Atende 
produtores com análises de alimentos e leite. 

 


