
 
 
 
 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF 

Pró-Reitoria de Extensão  

Câmara de Extensão 

 
Página 1 de 7  

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE 1 

EXTENSÃO DA UNIVASF, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2 

2020, INICIADA AS NOVE HORAS E QUARENTA MINUTOS, VIA 3 

WEBCONFERÊNCIA, SOB A PRESIDÊNCIA DO PRÓ-REITOR DE 4 

EXTENSÃO, PROFESSOR DERANOR GOMES DE OLIVEIRA, 5 

COM A PRESENÇA  DO DIRETOR DE EXTENSÃO, PROFESSOR 6 

PAULO ROBERTO RAMOS, DO DIRETOR DE ARTE, CULTURA E 7 

AÇÕES COMUNITÁRIAS, PROFESSOR UBIRATAN SILVA ALVES 8 

E DOS SEGUINTES MEMBROS: ANA DULCE BATISTA DOS 9 

SANTOS (Enfermagem), ADRIANA MORENO COSTA SILVA 10 

(Engenharia Agrícola e Ambiental), ANACELY GUIMARÃES COSTA 11 

(Medicina – Paulo Afonso), ANNA FLORA DE NOVAES PEREIRA 12 

(Ciências da Natureza – São Raimundo Nonato), AIRTON DE DEUS 13 

CYSNEIROS CAVALCANTI (Ecologia – Senhor do Bonfirm), 14 

BERNARDO CURVELANO FREIRE (Antropologia - São Raimundo 15 

Nonato), CLARISSA CAMPELLO RAMOS (Artes Visuais), 16 

CRISTIANE DACANAL (Engenharia Agronômica), KEILA MOREIRA 17 

BATISTA (Medicina Veterinária), DEUZILANE MUNIZ NUNES 18 

(Farmácia), ERIKA HOPLING EPIPHANIO (Psicologia), FERNANDO 19 

CRUVINEL DAMASCENO (Química – São Raimundo Nonato), 20 

GUSTAVO HEES DE NEGREIROS (Geografia – Senhor do Bonfim), 21 

GUNTHER JOSUÁ COSTA (Engenharia de Produção - Juazeiro), 22 

ISABEL  CRISTINA SAMPAIO ANGELIM (Representante dos 23 

Técnicos-Administrativos), JORGE LUIS CAVALCANTI RAMOS 24 

(Engenharia da Computação), JOSÉ RAIMUNDO CORDEIRO NETO 25 

(Administração), LUCIANO CINTRÃO BARROS (Ciências da 26 

Natureza – Senhor do Bonfim), MARIA  FÁTIMA RIBEIRO 27 

BARBOSA (CARQUEOL), MARCELO DE MAIO NASCIMENTO 28 
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(Educação Física), MARCO AURÉLIO GALLO FRANÇA (Ciências 29 

Biológicas), MILITÃO VIEIRA FIGUEIREDO (Engenharia Elétrica), 30 

TAYANARA MENEZES SANTOS (Engenharia de Produção – 31 

Salgueiro) E  VANDERLEI SOUZA CARVALHO (Ciências Sociais).   32 

Havendo quórum, o presidente declarou aberta a sessão, cumprimentando os presentes. 01. 33 

ABERTURA: 1.1 Apresentação da nova equipe PROEX.  O professor Deranor Gomes de 34 

Oliveira, apresentando-se como Pró-Reitor de Extensão da Univasf, explanou sobre sua 35 

formação e áreas de atuação. Destacou que a Reitoria orientou a não fazer plano de gestão 36 

superior a noventa dias. Falou ainda que tem consciência da situação de enxugamento da 37 

instituição, mas como servidor público está disponível para colaborar com a gestão. O professor 38 

também informou que a Pró-Reitoria de Extensão está com um novo organograma no qual foi 39 

inserida a Diretoria de Relações Internacionais. Em seguida, o professor Paulo Roberto Ramos 40 

se apresentou como Diretor de Extensão disse que assumiu o cargo atendendo a um convite do 41 

Reitor pro tempore, professor Paulo César Fagundes Neves.  Enfatizou ainda que deseja 42 

ampliar a participação da Câmara de Extensão.  Em sequência, o professor Ubiratan Silva 43 

Alves se apresentou como Diretor de Arte, Cultura e Ações Comunitárias, discorreu sobre sua 44 

formação e experiência na área de gestão, expressando também seu desejo em colaborar. 02. 45 

COMUNICAÇÕES: o professor Deranor Gomes de Oliveira realizou os seguintes informes: que, 46 

buscando investigar a paralisação da obra do “Espaço Arte, Ciência e Cultura”, realizou, junto 47 

com diretores da PROEX e outros membros da gestão pro tempore, uma visita ao local da 48 

construção. Após a vistoria, descobriram que a conclusão da urbanização externa e da 49 

subestação dependem apenas da construtora, a qual precisa regularizar seu CNPJ e resolver 50 

problemas técnicos; que toda segunda-feira haverá live no instagram da PROEX, às 19h, com 51 

temas da extensão; que a Revista Extramuros está com uma chamada para trabalhos de 52 

extensão relacionados ao enfrentamento da Covid-19; que a PROEX está empenhada na 53 

recomposição da Câmara de Extensão para que todas as categorias e colegiados tenham 54 

participação; que a PROEX está com a campanha “Univasf Solidária Contra a COVID-19” para 55 

arrecadação de alimentos, máscaras, álcool em gel, material de limpeza e higiene, os quais 56 
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serão doados à população carente, bem como aos terceirizados e estudantes da Univasf em 57 

situação de vulnerabilidade social; que a Pró-Reitoria de Extensão está trabalhando na 58 

implementação de um sistema operacional digital pelo qual seja possível realizar o controle das 59 

atividades de extensão, desde a submissão de projetos até a emissão de certificados, 60 

atendendo assim, as recomendações da Controladoria Interna da Univasf e a necessidade de 61 

obter indicadores de extensão. O professor Paulo Roberto Ramos, ao anunciar o facebook e o 62 

instagram da PROEX, pediu a colaboração dos conselheiros na divulgação dessas redes 63 

sociais.  A professora Erika Hopling Epiphanio comunicou que logo deixará a composição da 64 

Câmara de Extensão, mas que a suplente, professora Junnia Maria Moreira, assumirá como 65 

titular, e após a reunião do colegiado de Psicologia, haverá indicação de um novo suplente. 03. 66 

EXPEDIENTE: 03.1 Curricularização da Extensão: o professor Deranor Gomes de Oliveira 67 

solicitou que os conselheiros analisassem a minuta da Resolução sobre a curricularização da 68 

extensão para que esse assunto entre na pauta da próxima reunião da Câmara de Extensão, e 69 

posteriormente siga para apreciação no CONUNI. O professor Airton de Deus Cysneiros 70 

Cavalcanti relatou que o Colegiado de Ecologia já analisou a referida minuta, e, como foi 71 

observado que há disciplinas do curso as quais podem ser caracterizadas como extensionistas, 72 

o conselheiro sugeriu que insira na minuta tais disciplinas, já que estas poderiam contemplar 73 

também os 10% de curricularização no PPC e não apenas os núcleos temáticos. Ainda com a 74 

palavra, o conselheiro Airton de Deus Cysneiros Cavalcanti manifestou sua tristeza com a 75 

situação política da Univasf e propôs que a Câmara de Extensão seja respeitada. O professor 76 

Deranor Gomes de Oliveira ressaltou que, como se trata de uma minuta, as propostas de 77 

alteração podem ser apresentadas à Câmara de Extensão para apreciação e aprovação, 78 

destacou ainda a garantia de que haverá respeito a esse órgão deliberativo. Em seguida o 79 

professor José Raimundo Cordeiro Neto pediu que as discussões da Câmara de Extensão 80 

sejam permanentes, considerando que naquele momento havia uma gestão pro tempore. O 81 

professor Deranor Gomes de Oliveira afirmou que sua presidência da Câmara de Extensão é 82 

oficial e tudo que for deliberado na naquela reunião será respeitado. 04. INCLUSÃO OU 83 

EXCLUSÃO DE PAUTA: o   conselheiro Marco Aurélio Gallo de França solicitou a inclusão do 84 
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seguinte assunto: recondução do mandato dos conselheiros do Espaço, Arte, Ciência e Cultura 85 

(EACC) da Univasf. Não houve objeção pelos presentes à inclusão do referido tópico na pauta. 86 

05. ORDEM DO DIA. 05.01 PIBEX 2020/2021: Antes da discussão desse tema (como  sua 87 

inscrição de fala nas comunicações não foi observada), a conselheira Isabel Cristina 88 

Sampaio Angelim pediu a palavra para se apresentar como represente dos Técnicos-89 

Administrativos da Univasf e falou da importância dessa representação no âmbito dos TAE`s. A 90 

servidora destacou também que é impossível a política não fazer parte da Câmara de Extensão 91 

já que a política está presente em tudo, tornando-a inevitável em nossas vidas. A referida 92 

conselheira sugeriu que o decano conduzisse a reunião. Por conseguinte, o professor Deranor 93 

Gomes de Oliveira reafirmou que não deseja politizar a reunião e que vai tratar os assuntos de 94 

forma técnica. O professor Vanderlei Souza Carvalho alerta que a gestão pro tempore quer 95 

politizar, já que o PIBEX está em discussão, considerando que flexibilizá-lo trata também da 96 

flexibilização do distanciamento social. O conselheiro destacou que as autoridades de saúde 97 

orientam o distanciamento, disse que flexibilizar é colocar em risco a saúde das pessoas, e que 98 

por isso, o edital do PIBEX deve continuar suspenso. O professor Airton de Deus Cysneiros 99 

Cavalcanti concordou com a fala do conselheiro anterior e complementou que o edital do PIBEX 100 

não foi pensado para a pandemia, assim, não será bom retomá-lo, e também defendeu a 101 

continuidade da suspensão do edital. O diretor de extensão explicou que as normativas 102 

estabelecidas na Univasf não suspenderam as atividades de extensão, e sugeriu que o edital 103 

tenha andamento. Na continuidade das discussões, o professor Marcelo de Maio ressaltou que 104 

muitos projetos aprovados no edital não têm como serem executados durante a pandemia, o 105 

dele, por exemplo, atua com idosos. O conselheiro afirmou que não se sentia seguro para votar 106 

naquele momento, pois tinha que levar a discussão para seu colegiado. Em seguida, o 107 

professor Gustavo Hees de Negreiros realçou que é preciso considerar a diversidade dos 108 

projetos aprovados no edital e analisar projeto por projeto, consultando também cada um dos 109 

seus coordenadores. A professora Cristiane Dacanal ressaltou que o Colegiado de Agronomia 110 

defende a continuidade do edital, considerando os projetos os quais envolvem produção de 111 

alimentos.  Com a palavra, a conselheira Adriana Moreno Costa Silva alertou que o edital pode 112 
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ser judicializado, por se tratar de um edital único, destacou também que a PROAE (Pró-Reitoria 113 

de Assistência Estudantil) pode ajudar com o auxílio emergencial a estudantes que precisam de 114 

suporte financeiro. O professor Airton de Deus Cysneiros Cavalcanti comentou que não se deve 115 

mexer num edital, mas se pode pensar em fazer uma chamada para uma adaptação dos 116 

projetos. A professora Deuzilane Muniz Nunes concordou com a possibilidade de uma chamada 117 

para adaptação dos projetos. Dando seguimento as discussões, o professor José Raimundo 118 

Cordeiro Neto expressou que compreende a dificuldade desse ponto sobre o edital, uma vez 119 

que o resultado já foi publicado, mas quer saber qual a proposta da PROEX para essas 120 

adaptações dos projetos, quais as condições para execução desses projetos e qual a 121 

segurança garantida pela Pró-Reitoria de Extensão aos envolvidos nos projetos. O conselheiro 122 

enfatizou que precisa de uma proposta para levar ao seu colegiado. O professor Deranor 123 

Gomes de Oliveira respondeu que a PROEX tem uma proposta, mas vai aguardar as sugestões 124 

da Câmara de Extensão, e propõe a formação de uma comissão para estudar cada projeto 125 

aprovado. No momento, o diretor de extensão, professor Paulo Roberto Ramos, complementou 126 

dizendo que há a necessidade de sistematizar as normas, mas a PROEX poderá oferecer 127 

transporte para projetos sobre a covid-19, álcool em gel e 70% (produzidos pelo Laboratório 128 

Farmacotécnico Hospitalar da Univasf), e EPI`s (Equipamentos de Segurança Individual) aos 129 

participantes dos projetos. Nesse contexto, o professor José Raimundo Cordeiro Neto reforçou 130 

que é preciso mais clareza nas propostas e encaminhamentos por parte da Pró-Reitoria de 131 

Extensão. O professor Paulo Roberto Ramos esclareceu que com a formação de uma comissão 132 

tudo será levado para análise da procuradoria da Univasf. Ao retomar a palavra, o professor 133 

José Raimundo Cordeiro Neto pediu que se mantenha suspenso o edital do PIBEX enquanto se 134 

formulam as propostas. O diretor de extensão solicitou a manifestação de voluntários para 135 

compor a comissão de estudo do edital PIBEX 2020/2021. Nesse sentido, o professor Gustavo 136 

Hees de Negreiros se disponibilizou. O professor Marcelo de Maio aceitou participar da 137 

comissão, a pedido do professor Deranor Gomes de Oliveira. Dessa forma, a comissão ficou 138 

composta por Paulo Roberto Ramos, Gustavo Hees de Negreiros e Marcelo de Maio. Para 139 

finalizar as discussões desse ponto de pauta, realizou-se uma enquete com a seguinte 140 
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proposta: “Manter a suspensão do PIBEX 2020/2021, enquanto a Câmara de Extensão formula 141 

e aprova uma minuta de protocolo sobre a continuidade dos projetos aprovados (no intervalo, 142 

os representantes discutem junto as bases representadas) ”. Posta em votação, a proposta foi 143 

aprovada por unanimidade. 5.2 Proposta de chamada para cadastramento de ações 144 

voluntárias remotas de extensão como foco na covid-19: o professor Paulo Roberto Ramos 145 

explicou que a PROEX propõe lançar uma chamada púbica para que docentes e técnicos da 146 

Univasf possam submeter ações de extensão voltadas ao enfretamento da covid-19. O 147 

professor Gustavo Hees Negreiros ponderou que a referida proposta implica burocratizar, uma 148 

vez que já existe o fluxo contínuo de submissão de projetos, e questiona qual seria a diferença 149 

entre os dois procedimentos (fluxo continuo e chamada). O professor Paulo Roberto Ramos 150 

respondeu que a chamada se trata de um incentivo para que os servidores registrem suas 151 

ações de extensão e que é diferente do fluxo contínuo. O conselheiro Airton de Deus Cysneiros 152 

Cavalcanti expressou que a proposta é uma burocratização e sugeriu que se descaracterizasse 153 

a semelhança com um edital, passando a ser uma nota de incentivo para o registro de projetos. 154 

O professor José Raimundo Cordeiro Neto demonstrou preocupação por se tratar de mais uma 155 

mensagem à comunidade, mais um trabalho para a equipe de técnicos da PROEX e mais um 156 

trabalho para a Câmara de Extensão, ele ressaltou ainda que é necessário estipular um horário 157 

limite para término das reuniões da Camex. O representante sugeriu que transformassem a 158 

chamada em ofício-circular. Com a palavra, o professor Deranor Gomes de Oliveira garantiu 159 

que a PROEX tem condições de operacionalizar os trabalhos. A conselheira Isabel Cristina 160 

Sampaio Angelim avaliou que, como os técnicos realizam a maioria dos trabalhos 161 

administrativos, só eles podem afirmar se conseguem operacionalizar tudo. Ao retomar a 162 

palavra, o diretor de extensão colocou em votação as seguintes propostas: Proposta 1 (do 163 

professor José Raimundo Cordeiro Neto): Oficio circular incentivado o encaminhamento de 164 

propostas para fluxo contínuo, esclarecendo sobre prazos, procedimentos e destacando as 165 

vantagens de institucionalizar as iniciativas. Proposta 02 (da PROEX): Chamada interna para 166 

cadastramento de ações voluntárias remotas de extensão como foco na covid-19. Após a 167 

votação, a proposta 1 foi aprovada pela maioria, com trezes votos, enquanto a proposta 2 168 
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obteve quatro votos, além disso, registrou-se na votação duas abstenções. Como a reunião já 169 

estava muito longa (4h), observou-se que não havia mais quórum para deliberar na pauta 170 

seguinte, dessa forma, os pontos 5.3 (Recondução do mandato dos conselheiros do 171 

Espaço, Arte, Ciência e Cultura da Univasf) e 5.4 (Avaliação dos Relatórios PIBEX 2019) 172 

foram realocados para decisões numa próxima reunião. Do que era para constar, eu, Edilúcia 173 

Barros da Silva, servidora da Pró-Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que após lida e 174 

aprovada segue assinada por mim e demais presentes. As assinaturas serão realizadas pelo 175 

SIPAC, sistema oficial de tramitação e validação de documentos da Universidade Federal do 176 

Vale do São Francisco - Univasf. 177 
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