
Cerimonial e Responsabilidade Social   

A UFRPE conta com o apoio estratégico da Assessoria de Cerimonial (ACEP), responsável por 
planejar, coordenar e executar as solenidades oficiais da UFRPE, apoiar os eventos 
institucionais, consolidando o bom relacionamento da Administração Superior com o seu 
público interno e externo. Também assessora o Gabinete da Reitoria na recepção das 
autoridades em visitas oficiais à instituição e nas visitas externas oficiais; além de planejar, 
coordenar e executar projetos de caráter social desenvolvidos pela Administração Superior 
a exemplo do Projeto de Responsabilidade Social mantido pela UFRPE  –que há 16 anos, de 
forma ininterrupta, arrecadou e doou mais de 180 toneladas de alimentos não perecíveis, 
que faz parte da Campanha de arrecadação de gêneros para instituições filantrópicas (asilos, 
abrigos, hospitais públicos). 
 
Impacto na sociedade:  
O desenvolvimento das atividades de um Cerimonial Universitário impacta diretamente nos 
docentes, discentes, técnicos em educação, comunidades vizinhas e a sociedade civil em 
geral, considerando que as solenidades oficiais, momentos culturais e o projeto social, além 
de serem momentos de acesso livre para todos, modificam diretamente a vida dos que 
estão diretamente envolvidos nas ações. Com as colações de grau de todas as modalidades, 
temos o envolvimento direto da comunidade universitária, familiares e sociedade. Com o 
projeto social, coordenado pela ACEP, o envolvimento e mobilização interna dos servidores 
e estudantes, refletem diretamente nas ações de ONGS que buscam mudanças na vida de 
mais necessitados. Os cartões expedidos aproximam o público interno e externo, refletindo 
no sentimento de empoderamento, essencial para valorizar a atuação do servidor público. 
Por fim, todas as solenidades envolvem diretamente o público interno e externo, como 
forma de aproximar e valorizar a ação da Universidade na sociedade civil, buscando 
fortalecer e divulgar as ações de ensino, pesquisa e extensão, pilares de uma formação 
defendida pela UFRPE.  
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