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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA 1 

UNIVASF, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, 2 

INICIADA ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, VIA 3 

WEBCONFERÊNCIA, SOB A PRESIDÊNCIA DA PRÓ-REITORA DE 4 

EXTENSÃO ADJUNTA, PROFESSORA ISABELA BARBOSA 5 

RODRIGUES, COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: 6 

ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (Enfermagem), ADRIANA 7 

MORENO COSTA SILVA (Engenharia Agrícola e Ambiental), 8 

ALENCAR DE MIRANDA AMARAL (Arqueologia e Preservação 9 

Patrimonial), ANNA FLORA DE NOVAES PEREIRA (Ciências da 10 

Natureza – São Raimundo Nonato), ARCANJO FERREIRA DE 11 

SOUZA (Administração), BRUNA DEL VECHIO KOKIE (Medicina - 12 

Petrolina), CLARISSA CAMPELLO RAMOS (Artes Visuais), DANIEL 13 

MARIANO LEITE (Engenharia Agronômica), EULÁLIA ALVES 14 

BARROS (ZOOTECNIA), ERLON RABELO CORDEIRO (Engenharia 15 

Mecânica), GUILHERME ANTONIO FINAZZI (Representante dos 16 

Técnicos), JACKSON RUBEM ROZENDO SILVA (CCINAT-SB), 17 

JHONATAN OLIVEIRA SILVA (ECOLOGIA-SB),  JORGE LUIS 18 

CAVALCANTI RAMOS (Engenharia da Computação), LUCIVANDA 19 

CAVALCATE BORGES (PSICOLOGIA), MANOEL DE OLIVEIRA 20 

SANTOS (ENGENHARIA ELÉTRICA), MARCELO DE MAIO 21 

NASCIMENTO (Educação Física), MARCO AURÉLIO GALLO DE 22 

FRANCA (CIÊNCIAS CIOLÓGICAS), PEDRO RICARDO DA CUNHA 23 

NÓBREGA (Geografia – Senhor do Bonfim),  RICARDO AZEVEDO 24 

MOREIRA DA SILVA (Ciência da Computação - Salgueiro), RENÉ 25 

GERALDO CORDEIRO SILVA JUNIOR (Medicina Veterinária), 26 

SERGIO LUÍS DE OLIVEIRA (Engenharia Civil), VANESSA 27 

NASCIMENTO DOS SANTOS (Licenciatura em Química – Serra da 28 
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Capivara) e Humberto Baptista Costa (Representante Estudantil – 29 

Paulo Afonso). Registra-se também a presença de Edilucia Barros da 30 

Silva (Departamento de Extensão), Tânia Cristina da Silva (suplente, 31 

Representante dos Técnicos) e Sérgio Marcelino da Mota Lopes 32 

(suplente Engenharia Civil). Os Representantes dos colegiados de 33 

Antropologia - Serra da Capivara, Farmácia e Medicina - Paulo 34 

Afonso justificaram a impossibilidade de participação. 35 

Havendo quórum, a presidente declarou aberta a sessão, cumprimentando os presentes. 1. 36 

COMUNICAÇÕES: 1.1 I Fórum de Estágios da Univasf (27/07). 1.2 Instruções Normativas da 37 

curricularização da extensão. 1.3 Convênios para estágio no Instituto Butantan e com 38 

mineradoras na região de Senhor do Bonfim (BA). 1.4 Prorrogações do prazo para envio do 39 

Relatório Parcial do PIBEX (até dia 26 de agosto, pelo Classroom). 1.5 Colaborações dos 40 

membros da CAMEX na emissão dos pareceres. 1.6 Grupos de Trabalho referente à 41 

elaboração da minuta do Regimento interno do Núcleo de Extensão do Campus Serra da 42 

Capivara. 1.7 Minuta do Ato Normativo que dispõe sobre a regulamentação do Núcleo de 43 

Extensão da Serra da Capivara. Em seguida, o professor Sérgio Mota registrou que foi tratado 44 

na reunião extraordinária do conselho universitário sobre normativa instituída pelo Gabinete da 45 

Reitoria, tornando discricionário do reitor a nomeação de coordenadores de projetos de 46 

extensão, mais especificamente no âmbito dos projetos do PISF, em que um deles teve o 47 

coordenador substituído, devido à falsificação de um projeto de extensão, que se deve ter 48 

resistência a esse tipo de prática para o desenvolvimento da instituição e gostaria de solicitar 49 

um posicionamento da Pró-Reitoria de Extensão em relação a esse acontecimento. Com a 50 

palavra, o professor Alencar informou que a 3ª Edição do Culturarte aconteceria no dia 19 de 51 

agosto de 2022, com o tema Patrimônio, Cidadania e Sustentabilidade. 2. EXPEDIENTE: NÃO 52 

HOUVE. 3. APROVAÇÃO DA ATA. 3.1. Reunião Ordinária dia 12/07/2022. Ata aprovada por 53 

maioria com, 05 abstenções. 4. ORDEM DO DIA. A presidente da sessão consultou os 54 

presentes sobre exclusão, inclusão ou alteração dos pontos de pauta: Não houve alterações. 55 

4.1. FORMAS DE CADASTRAMENTO DE PROJETOS DE EXTENSÃO APROVADOS EM 56 
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EDITAIS EXTERNOS: A fim de oficializar os tramites no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão, 57 

professora Isabela apresentou duas propostas. Proposta 1:  Os projetos de extensão aprovados 58 

em editais externos devem passar pelo fluxo de submissão e avaliação pelos membros da 59 

Câmara de Extensão. Proposta 2: Os projetos de extensão aprovados em editais externos 60 

devem se cadastrados na Pró-reitora de Extensão em formato estabelecido pelo setor. Em 61 

seguida, abriu-se o espaço para pronunciamentos. O professor Marco Aurélio sugeriu definir o 62 

significado de edital externo e se há avaliação do projeto por membros. A professora Isabela 63 

disse que as propostas externas estão fora do âmbito da Univasf, pois os órgãos têm 64 

avaliadores próprios e dotação orçamentária própria. São projetos que são submetidos por 65 

editais externos, mas passam por avaliações e pelo fluxo da PROEX. O professor Daniel 66 

questionou se os editais de empresas privadas serão avaliados descentemente, porque já 67 

aconteceu na Univasf de uma determinada empresa querer colocar dinheiro e foi negado, então 68 

para evitar transtornos futuros seria bom deixar claro o que seriam editais externos. A 69 

professora Isabela informou que os membros da CAMEX poderiam decidir em conjunto, ver 70 

quem são os avaliadores dos projetos e pensar numa forma de melhorar o trabalho. A 71 

professora Anna Dulce sugeriu acrescentar na proposta desde que não estivesse concorrendo 72 

à bolsa na Univasf, pois acha injusto não serem avaliados, porque está alterando uma norma é 73 

bom deixar claro que são projetos para fluxos contínuos, que não estão concorrendo à bolsa. A 74 

Pró-Reitora de extensão adjunta informou que a FACEPE, por exemplo, já vem com bolsas 75 

próprias. O professor Arcanjo falou que não achava necessário fazer a alteração proposta sobre 76 

pagamento de bolsas porque o próprio edital do PIBEX coloca as regras, e quem quiser uma 77 

bolsa vai ter que submeter a avaliação seguindo os critérios do edital PIBEX. O professor 78 

Alencar falou que tem que está explícito na proposta 2 o que está sendo considerando e quais 79 

são os projetos que não irão passar por avaliação. Posta em votação, a proposta 1 não obteve 80 

aprovação, registando-se também uma abstenção. Após reformulação sugerida em discussão 81 

com os presentes, a proposta 2 passou a ter a seguinte redação: “Os projetos de extensão 82 

aprovados em FOMENTOS externos PÚBLICOS devem se cadastrados na Pró-reitora de 83 

Extensão em formato estabelecido pelo setor”. Dessa forma, após votação, a proposta 2 foi 84 
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aprovada por maioria, com uma abstenção. 4.2. FLUXO DE AVALIAÇÃO DE SUBMISSÃO DE 85 

AÇÕES DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIAS: A professora Isabela fez um breve resgate histórico 86 

para entender sobre esse ponto de pauta, explicou que em reunião da Câmara de Extensão 87 

realizada em novembro de 2019, na gestão da professora Lúcia Marisy, considerando a 88 

dificuldade de quórum das reuniões da CAMEX, o professor René (diretor de extensão na 89 

época), sugeriu, em reunião, que os projetos voluntários passassem apenas pela emissão de 90 

parecer pelos membros para agilizar o processo de submissão e avaliação, sem a necessidade 91 

de passar pelas reuniões da CAMEX. Embora tenha havido a concordância da plenária, não 92 

houve a aprovação formal do assunto. Nesse sentido, tem-se a necessidade de colocar o tema 93 

em votação. O professor Marco Aurélio falou que voltar ao sistema antigo seria um retrocesso, 94 

mas que seria importante que o conjunto de projetos avaliados pelos membros passasse por 95 

homologação em reunião da CAMEX para constar em ata. A professora Isabela destacou duas 96 

propostas: Proposta 1: Continuar o fluxo de submissão de propostas de extensão, com emissão 97 

de pareceres, sem a necessidade de passar por reuniões da Câmara de Extensão. Proposta 2: 98 

Retornar o fluxo de submissão de propostas de extensão com a necessidade de discussão e 99 

aprovação de pareceres em reuniões da Câmara de Extensão. Com a colaborações dos 100 

conselheiros, realizou-se uma complementação no texto da proposta 1, a qual passou a vigorar 101 

de seguinte forma “Continuar o fluxo de submissão de propostas de extensão, com emissão de 102 

pareceres, sem a necessidade de passar por reuniões da Câmara de Extensão, mas com a 103 

emissão de pareceres sem a necessidade de passar por reuniões da Câmara de Extensão, 104 

mas com homologação posterior em reunião da CAMEX”. Posta em votação, a proposta 1 foi 105 

aprovada por maioria, com uma abstenção. A proposta 2 não foi aprovada, e teve uma 106 

abstenção.  4.3. DEFINIÇÕES DE INDICADORES DE EXTENSÃO. A professora Isabela falou 107 

sobre a importância do estabelecimento de indicadores para que seja possível mensurar dados, 108 

a sugestão do FORPROEX é que se trabalhe com seis a dez indicadores. Em seguida, 109 

apresentou a sugestão da PROEX, a mesma enviada com antecedência aos membros da 110 

Câmara de Extensão. Indicador 1: Garantia de qualidade na extensão. Indicador 2. 111 

Regulamentação de critérios para inclusão da extensão nos currículos. Indicador 3: Proporção 112 
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de estudantes de graduação envolvidos em extensão. Indicador 4: Participação de docentes na 113 

extensão. Indicador 5: Participação técnicos administrativos na extensão. Indicador 6: Público 114 

alcançado por programas e projetos. Indicador 7: Público alcançado por cursos e eventos.  115 

Indicador 8: Inclusão da população vulnerável nas ações extensionistas. Indicador 9: Ações de 116 

extensão desenvolvidas por modalidade. Falou ainda que alguns desses indicadores já são 117 

trabalhados dentro da realidade na Pró-Reitoria de Extensão, mas outras ações terão que ser 118 

melhoradas, que seria prioridade definir os indicadores para que a extensão tenha maior 119 

visibilidade, transparência e publicidade. Lembrando que essa proposta da PROEX foi bem 120 

pensada na realidade na universidade e na Pró-Reitoria de Extensão. O professor Sergio 121 

Marcelino falou que acha que existem aspectos que estavam sendo desconsiderados ainda que 122 

esteja posta a diferença entre campi a instituição avançou a infraestrutura inclusive que incide 123 

sobre a extensão. A Pró-Reitora adjunta falou que não consegue mensurar porque ainda não 124 

tem um sistema próprio pra informar quais campi tem a melhor infraestrutura, que hoje é feito 125 

algo que atende a realidade, mas que nos próximos anos poderá ser aumentada a quantidade 126 

de indicadores. Deliberada a votação, foi aprovada por maioria com 6 abstenções. 5. 127 

PALAVRAS-LIVRE. Do que era para constar, eu, Natália Gomes da Conceição Aragão, 128 

secretária ad hoc da Pró-Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 129 

segue assinada por mim e demais presentes. 130 
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