UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
COLEGIADO DEPARTAMENTAL
RESOLUÇÃO Nº03/2019
Estabelece as responsabilidades
da Assessoria de Extensão do
Departamento de Engenharia de
Produção do Centro de Tecnologia
da UFPB.

O Conselho do Departamento de Engenharia de Produção (DEP), pertencente ao
Centro de Tecnologia da UFPB, visando o cumprimento de seus objetivos e a
efetividade de suas ações de pesquisa;

RESOLVE:
Art. 1º Instituir uma Assessoria de Extensão para atuar no âmbito das
atividades de extensão realizadas pelo DEP do Centro de Tecnologia da UFPB.

Art. 2º A Assessoria de Extensão do DEP é o elo entre a comunidade da
Engenharia de Produção da UFPB e a sociedade em geral nos termos do Art. 119
do Regimento Geral da UFPB.

Art. 3º A Assessoria de Extensão do DEP auxilia a Chefia Departamental em
sua ligação com a Assessoria de Extensão do Centro e com a Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários (PRAC) a fim de identificar e esclarecer os principais
aspectos normativos e legais aos quais se submetem a extensão da UFPB.

Art. 4º São atribuições da assessoria de pesquisa:
I - Identificar serviços que os laboratórios podem realizar junto à
comunidade gratuitamente ou como forma de adquirir recursos próprios para
manutenção e modernização das instalações do DEP.

II - Identificar oportunidades de fomento à extensão no âmbito interno à
UFPB, bem como de órgãos externos de fomento, nacionais e/ou internacionais,
e sugerir aos membros do DEP a elaboração de projetos que aproveitem tais
oportunidades.

III - Apresentar relatórios semestrais de resultados e de evolução das
atividades de extensão realizadas pelos docentes e demais envolvidos com a
extensão ao Colegiado do Departamento de Engenharia de Produção (número de
iniciativas,
montantes
financeiros
mobilizados,
número
de
pessoas
impactadas, etc.).

IV - Propor eventos para mobilizar a comunidade acadêmica da Engenharia de
Produção da UFPB com a extensão, a exemplo da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, Encontros de Extensão, etc.

V - Identificar, divulgar e auxiliar os membros do DEP na participação de
programas acadêmicos ligados à extensão tais como os programas de PROBEX,
FLUEX, etc., além de oportunidades para o desenvolvimento de parcerias
locais, regionais, nacionais e internacionais, seja com instituições
governamentais, empresariais ou não governamentais sem fins lucrativos.

Colegiado do Departamento de Engenharia de Produção, pertencente ao Centro
de Tecnologia da UFPB em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2019.
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Presidente do Colegiado

