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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA UNIVASF, 1 

REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020, INICIADA AS 2 

OITO HORAS E QUARENTA MINUTOS, VIA WEBCONFERÊNCIA, 3 

SOB A PRESIDÊNCIA DO PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, 4 

PROFESSOR DERANOR GOMES DE OLIVEIRA, COM A 5 

PRESENÇA  DO DIRETOR DE EXTENSÃO, PROFESSOR PAULO 6 

ROBERTO RAMOS E DOS SEGUINTES MEMBROS: ANA DULCE 7 

BATISTA DOS SANTOS (Enfermagem), ADRIANA MORENO 8 

COSTA SILVA (Engenharia Agrícola e Ambiental), ANACELY 9 

GUIMARÃES COSTA (Medicina – Paulo Afonso), AIRTON DE DEUS 10 

CYSNEIROS CAVALCANTI (Ecologia – Senhor do Bonfirm), BRUNA 11 

DEL VECHIO KOIKE (Medicina – Petrolina), CAIO CARVALHO 12 

NOVAIS DE MORAES (Representante estudantil), CLARISSA 13 

CAMPELLO RAMOS (Artes Visuais), EVA MÔNICA SARMENTO DA 14 

SILVA (Zootecnia), ERLON RABELO CORDEIRO (Engenharia 15 

Mecânica), ÉVERTON CRISTIAN RODRIGUES DE SOUZA 16 

(Engenharia de Produção – Salgueiro), GUSTAVO HEES DE 17 

NEGREIROS (Geografia – Senhor do Bonfim), GUNTHER JOSUÁ 18 

COSTA (Engenharia de Produção - Juazeiro), LUCIANO CINTRÃO 19 

BARROS (Ciências da Natureza – Senhor do Bonfim), MARCELO 20 

DE MAIO NASCIMENTO (Educação Física),  MARCELO SANTOS 21 

LINDER (Engenharia da Computação), RICARDO AZEVEDO 22 

MOREIRA DA SILVA (Ciência da Computação – Salgueiro), 23 

SYBELLE CHRISTIANNE BATISTA DE LACERDA PEDROSA 24 

(Farmácia),  E  VANDERLEI SOUZA CARVALHO (Ciências Sociais).   25 

01. ABERTURA: Havendo quórum, o presidente declarou aberta a sessão, cumprimentando os 26 

presentes.  02. COMUNICAÇÕES: o professor Deranor Gomes de Oliveira informou que a Pró-27 

reitoria de Extensão está promovendo atualizações no site do setor e na Carta de Serviços, por 28 
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recomendação da Ouvidoria da Univasf. O professor mencionou também que desde de 2015, a 29 

PROEX recebe cobranças do Ministério Público para que o setor regularize os trâmites de 30 

estágio e atenda a todas as orientações do órgão de controle. O professor Paulo Roberto 31 

Ramos avisou que houve mudança na data de realização da SCIENTEX (Semana de Ensino, 32 

Pesquisa e Extensão), por causa do processo de contratação da Even3, empresa responsável 33 

pelo site do evento. Destacou que a nova data é de 14 a 17 de dezembro de 2020, totalmente 34 

online. Nesse sentido, solicitou aos conselheiros a divulgação do evento aos seus respectivos 35 

colegiados, lembrando que a participação dos bolsistas do PIBEX é obrigatória. O referido 36 

professor avisou que não haverá suspensão do calendário acadêmico durante a SCIENTEX, 37 

mas que os participantes do evento não serão penalizados. Nesse momento, o professor 38 

Gustavo Hess de Negreiros questionou sobre a data do evento, considerando que o período 39 

coincide com a última semana de aulas.  Em resposta, o professor Deranor esclareceu que a 40 

data programada se mostrou como única alternativa para a realização do evento em 2020. 41 

Dessa forma, o professor Gustavo sugeriu a suspensão do calendário acadêmico durante o 42 

evento para não haver prejuízos.  Em sequência, o professor Deranor falou que levará a 43 

proposta de suspensão para análise da organização da SCIENTEX. Dando seguimento as 44 

comunicações, o professor Paulo pediu a colaboração dos presentes na divulgação do 45 

cadastramento de atividades remotas. Falou também da campanha solidária promovida em 46 

todos os campi, por meio da qual já se arrecadou e distribui toneladas de alimentos e materiais 47 

a famílias de terceirizados e comunidades carentes. A conselheira Adriana Moreno Costa Silva 48 

pediu a palavra e solicitou que toda comunicação e pautas sejam enviadas também para os 49 

suplentes, e não apenas aos titulares. A professora destacou ainda que é importante que as 50 

informações sobre estágios sejam levadas para conhecimento da Câmara de Extensão, para 51 

que seus representes repassem aos colegiados. No chat da reunião, a professora Sybelle 52 

Christianne Batista de Lacerda Pedrosa perguntou sobre o andamento da Revista Extramuros, 53 

já que houve mudança do editor e que os artigos submetidos em julho para edição especial não 54 

obtiveram nenhum encaminhamento. O professor Deranor justificou que houve problemas nos 55 

e-mails institucionais. A conselheira Ana Dulce Batista dos Santos, por meio do chat, solicitou 56 
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que as próximas reuniões ocorram pelo Google Meet, por ser uma plataforma mais estável.  03. 57 

EXPEDIENTE: 03.1. Aprovação da Ata da Reunião do dia 29/07/2020. Posta em análise pelo 58 

presidente da sessão, a ata da reunião anterior foi aprovada sem objeções. 03.02. Ainda com a 59 

palavra, o professor Deranor expôs que, em diálogo com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, 60 

notou-se que a Univasf é a única instituição no Brasil que estágio fica sob a coordenação da 61 

Pró-Reitoria de Extensão e que em outras universidades tal controle fica em Pró-Reitorias de 62 

Ensino ou setores equivalentes. Assim, acredita que a coordenação de estágios deveria ser 63 

transferida para a PROEN (estágios obrigatórios) e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 64 

(estágios não-obrigatórios). Nesse contexto, a PROEX enviou um documento aos colegiados, 65 

com as justificativas para a mudança proposta e solicitando manifestação sobre o assunto. O 66 

professor Deranor acredita que essa alteração de setor trará agilidade aos trâmites e processos 67 

de estágio.  Pelo chat, a conselheira Adriana solicita maiores explicações das irregularidades 68 

em estágio citadas pelo professor Deranor no decorrer da reunião. Em resposta, o professor 69 

Deranor esclarece que o Ministério Público continua cobrando que a Univasf confira às 70 

instalações das concedentes de estágio, a formação dos supervisores e dos orientadores, 71 

receba todos os relatórios de estágio, acompanhe a atuação dos agentes de integração, dentre 72 

outras recomendações. O professor Paulo reafirmou a necessidade de mudança da 73 

coordenação de estágio e que se trata de uma demanda a qual já existia na PROEX. Destacou 74 

que essa migração está sendo discutida com o Pró-Reitor de Ensino e implicará mudança 75 

(realocação) também da equipe de estágio. Em seguida, o professor Deranor mencionou que 76 

tendo em vista as notificações do MP relacionadas aos estágios, a PROEX teria que assinar um 77 

TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), mas a Procuradoria da Univasf está acompanhando 78 

o caso e fazendo as orientações necessárias. A professora Adriana considerou que as falas dos 79 

professores Deranor e Paulo faziam parecer que a gestão anterior não se preocupava em 80 

resolver os problemas de estágio. A conselheira disse que acompanhou as tentativas da gestão 81 

anterior da PROEX em resolver os problemas e seguir as recomendações, mesmo com as 82 

dificuldades e cortes orçamentários. Nesse sentido, a professora Adriana pede a retração da 83 

fala do professor Deranor. Em sequência, o professor Deranor argumentou que ele e o 84 
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professor Paulo não fizeram nenhum ataque a gestão anterior e relatou o seguinte: que a 85 

PROEX recebe cobranças do MP, desde de 2015; que desde então o setor vem realizando 86 

defesas junto a Procuradoria da Univasf; que mais uma vez a PROEX está recebendo 87 

cobranças do MP; que inclusive recebeu também cobranças sobre os indicadores de extensão; 88 

e que está aguardando resposta do MP sobre a última defesa enviada pela PROEX.   04. 89 

INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE PAUTA: Não houve.  05. ORDEM DO DIA. 05.01. 90 

Creditação/Curricularização da Extensão na Univasf: o presidente da sessão iniciou o 91 

assunto informando que o Conselho Nacional de Educação prolongou para dezembro de 2022 92 

o prazo para a curicularização da extensão. Com a palavra, o professor Paulo falou do histórico 93 

de discussões iniciadas na gestão anterior e da importância do reconhecimento da extensão em 94 

termos de Lei e normatização. O professor Paulo se disponibilizou para colaborar com a 95 

comissão de curricularização da extensão, na promoção de ações com esclarecimentos sobre o 96 

tema. O professor Vanderlei Souza Carvalho destacou que o debate sobre curricularização da 97 

extensão ocorre desde a gestão anterior da PROEX. O Conselheiro sugere ampliar os prazos 98 

do cronograma interno para que o assunto possa ser levado aos colegiados com mais tempo 99 

para discussão. Assim, o novo cronograma ficaria da seguinte forma: Discussão da Minuta junto 100 

aos Colegiados: até 25/02/2021.  Envio das contribuições dos colegiados para a Comissão: até 101 

26/03/2021.  Juntada das contribuições dos Colegiados pela Comissão:  até 26/04/2021. Envio 102 

da Minuta para o CONUNI: até maio/2021. Posta em votação, a proposta foi aprovada por 103 

unanimidade. O professor Deranor destacou que poderá ser feito um post desse cronograma 104 

atualizado para publicar nas mídias da PROEX. O professor Paulo alertou que é preciso ter 105 

cuidado para não haver sobreposição de carga horária nos PPC’s, dessa forma, tem que 106 

distinguir carga horária de ensino e de extensão. O conselheiro Gustavo falou da necessidade 107 

de ter uma pessoa específica para receber as dúvidas acerca do assunto. Lembrou também 108 

que as discussões devem ser alinhadas com a PROEN. O professor Paulo se disponibilizou 109 

para receber as dúvidas e prestar esclarecimentos a respeito da curricularização da extensão. 110 

O professor Deranor sugeriu uma reunião com um integrante do Fórum de Pró-Reitores de 111 

Extensão para que os membros da Câmara possam sanar dúvidas. Em seguida, a conselheira 112 
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Clarissa Campello Ramos expôs que o Colegiado de Artes Visuais já fez as alterações no PPC 113 

do curso, e pergunta sobre a comissão de acompanhamento da curricularização. O professor 114 

Paulo respondeu que a comissão é composta por Isabel Cristina Sampaio Angelim, Junnia 115 

Maria Moreira, Caio Carvalho Novais de Moraes, Cristiane Dacanal e Erlon Rabelo Cordeiro.  116 

Logo depois, o professor Deranor destacou que a comissão só vai acompanhar o processo, 117 

mas não tem autonomia para aprovar ou não as alterações nos PPC’s.  Retornando à sugestão 118 

de reunião com um integrante do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, a plenária votou na 119 

seguinte enquete para a data de realização: primeira opção: 30/11/20; segunda opção: início de 120 

fevereiro de 2021. A proposta aprovada por maioria foi essa última. Na enquete, registraram-se 121 

três abstenções (Gustavo, Airton e Clarissa).   5.2 Plano de Desenvolvimento Institucional – 122 

Extensão: o professor Deranor falou das cobranças dos órgãos fiscalizadores e controladores 123 

sobre os indicadores de extensão, situação que exige uma sistematização desses indicadores. 124 

O professor fez uma apresentação no powerpoint (como base no modelo do Fórum de Pró-125 

Reitores de Extensão) para ilustrar melhor as dimensões e o desenvolvimento dos indicadores 126 

de extensão. A após a exibição do arquivo, o professor Deranor falou do empenho e desafio 127 

para a construção dos indicadores e solicitou a formação de uma comissão.  O professor Paulo 128 

mencionou que o PDI da Univasf é do ano de 2017 (com duração de 10 anos) e que, embora 129 

não possa ser alterado no período de validade, é preciso começar a trabalhar no 130 

desenvolvimento de indicadores de extensão. Falou ainda que no atual PDI, a parte de 131 

extensão apresenta mais a área da arte e cultura. A conselheira Ana Dulce expressou que 132 

muitos professores têm dificuldade em estabelecer metas e indicadores nos projetos, é preciso 133 

então, haver uma mesma linguagem para facilitar o processo. Em seguida, o professor Gustavo 134 

mencionou a dificuldade de as pessoas entenderem a extensão, e se coloca à disposição para 135 

colaborar numa comissão. Registraram-se, incialmente, dois nomes para compor a comissão 136 

de indicadores de extensão: Ana Dulce Batista dos Santos e Gustavo Hess de Negreiros.  5.3 137 

Chamamento para ocupação de vagas ociosas na Câmara de Extensão: o professor Paulo 138 

mostrou o Art.11 da Resolução nº 04/2017, onde se ler “A Câmara de Extensão é composta por 139 

um representante docente de cada Colegiado Acadêmico, um representante dos técnico-140 
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administrativos e de um representante discente de cada campus da UNIVASF”. De acordo com 141 

o professor Paulo, esse texto gera interpretações diferentes, mas que existe um entendimento 142 

que cada campus deveria ter uma representação (titular e suplente) de discentes e técnicos-143 

administrativos na Câmara de Extensão. O professor Vanderlei falou da importância da 144 

participação dos estudantes, mas é preciso considerar a operacionalização desse quantitativo, 145 

já que implicaria sete discentes na composição da Câmara de Extensão. A professora Ana 146 

Dulce considerou que isso aumentaria muito o quórum das reuniões e poderia até dificultar a 147 

realização das mesmas.  O aluno Caio Carvalho Novais de Moraes falou, por meio do chat, da 148 

dificuldade em participar de todas as reuniões com apenas dois estudantes como 149 

representantes. O professor Vanderlei evidenciou que será preciso refletir melhor sobre esse 150 

assunto e pensar na alteração da Resolução. O professor Paulo sugeriu a formação de uma 151 

comissão para trabalhar na atualização da Resolução nº 04/2017. Dessa forma, a comissão 152 

será composta por Paulo, Vanderlei, Clarrisa e Caio. Não houve objeções a constituição da 153 

referida comissão. 6. PALAVRA LIVRE. Do que era para constar, eu, Edilúcia Barros da Silva, 154 

servidora da Pró-Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que após lida e aprovada segue 155 

assinada por mim e demais presentes. As assinaturas serão realizadas pelo SIPAC, sistema 156 

oficial de tramitação e validação de documentos da Universidade Federal do Vale do São 157 

Francisco - Univasf. 158 
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