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1. Apresentação 

Este programa de extensão tem como finalidade a promoção de 

atividades para Formação de Agentes para a Sustentabilidade do 

Software Público Brasileiro, coordenadas pela UNIVASF com o apoio 

de diversas instituições de Ensino Superior atuantes no Vale do São 

Francisco. Envolvendo 7 professores, 2 técnicos administrativos e 7 

colaboradores e 19 estudantes bolsistas da UNIVASF. 



2. Coordenadores do projeto 

• Jorge Luis Cavalcanti Ramos: Professor Assistente da UNIVASF, graduado em Engenharia Elétrica 

(UPE/1992), com especialização em Informática em Educação (UFLA) e mestrado em Ciência da 

Computação (UFPE/2006). Sua atuação profissional possui foco em Extensão/Administração Pública 

Municipal; 

 

• João Carlos Sedraz Silva: Professor Assistente da UNIVASF, graduado em Engenharia 

Mecânica(UFBA/2003), com especialização em Educação à Distância (SENAC AL/2009) e 

mestrando em Ciência da Computação (UPE). Tendo experiência na área de Tecnologia Educacional, 

com ênfase na concepção e modelagem de ambientes colaborativos de aprendizagem. 



3. Objetivo Geral 

A partir da capacitação de estudantes e servidores públicos 

municipais, o programa tem como foco fortalecer a política 

institucional da UNIVASF para formação contínua de agentes para 

sustentabilidade do Software Público Brasileiro e contribuir para a 

solução e adaptação de soluções de Tecnologia da Informação (T.I.) 

em dez municípios da região de atuação da universidade. 



4. Público alvo 

Além do público interno da UNIVASF, o principal público alvo são 

as instituições governamentais municipais e em menor escala as 

instituições governamentais federais estaduais; Atuando com uma 

abrangência Regional. 



5. Linha de atuação 

O programa está estruturado em cinco ações de extensão articuladas de caráter 

multidisciplinar e integradas a atividades de pesquisa e de ensino. 

 

•Pesquisa sobre o uso de T.I. em prefeituras e órgãos municipais da região de 

atuação da UNIVASF. 

Tendo como objetivo identificar demandas de soluções do Portal SPB em dez 

municípios dos estados da Bahia e Pernambuco. 

 



5. Linha de atuação 

O programa está estruturado em cinco ações de extensão articuladas de caráter 

multidisciplinar e integradas a atividades de pesquisa e de ensino. 

 

•Workshops para promoção e discussão de soluções do portal do Software Público 

Brasileiro. 

Focando em divulgar, debater e coletar sugestões de atividades para as ações 

previstas no programa. 

 



5. Linha de atuação 

O programa está estruturado em cinco ações de extensão articuladas de caráter 

multidisciplinar e integradas a atividades de pesquisa e de ensino. 

 

•Oferta de Núcleo Temático (componente curricular) para estimular a cultura do 

software livre no meio acadêmico. 

Ofertando componente curricular planejado para estimular a participação de 

estudantes em comunidades do Portal SPB. 

 



5. Linha de atuação 

O programa está estruturado em cinco ações de extensão articuladas de caráter 

multidisciplinar e integradas a atividades de pesquisa e de ensino. 

 

•Criação de Célula Empreendedora do Software Público Brasileiro. 

Estimulando na comunidade acadêmica a realização de ações empreendedoras 

relacionadas com SPB. 



5. Linha de atuação 

O programa está estruturado em cinco ações de extensão articuladas de caráter 

multidisciplinar e integradas a atividades de pesquisa e de ensino. 

 

•Cursos para agentes públicos sobre o uso de soluções do Portal do Software Público 

Brasileiro. 

Tendo como objetivo ofertar cursos de soluções do Portal SPB para funcionários 

públicos dos municípios participantes da pesquisa sobre o uso de T.I. 



Obrigado! 


