BOLETIM DA DIREX* – Nº 003: 24/7/2019
*OBJETIVO - Facilitar o compartilhamento de informações e orientações da Diretoria de Extensão da
Pró-Reitoria de Extensão da UNIVASF com os setores da instituição, corpo de servidores e discentes,
bem como a comunidade em geral.

I – REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA UNIVASF (29/7, 14h)
II – COMITÊ DE ESTÁGIO (30/7, 14h30)
III – CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA UNIVASF (1/8, 14h30)
LOCAL: Todas essas ações serão realizadas na Sala dos Conselhos, Prédio da Reitoria, campus
Petrolina.

I
REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA UNIVASF (29/7, seg)

A reunião ordinária da Câmara de Extensão, além das tradicionais Comunicações e Aprovação
da Ata da reunião anterior, traz na sua Ordem do dia a Curricularização da Extensão na
Univasf e Conclusão das Reuniões Ampliadas de Extensão nos campi (ver notícia III). Além
disso, serão tratadas a nova metodologia para realização dos pareceres e o credenciamento
de Ações de Extensão na UNIVASF enviados até 15/7 para a Câmara.

II
COMITÊ DE ESTÁGIO (30/7, ter)
O Comitê de Políticas de Estágio da Univasf se reúne na tarde desta terça-feira, 30/7, às 14h30,
na Sala dos Conselhos. Regulamentado pela Resolução n°09/2016, o Comitê é composto pelos
professores titulares/suplentes da coordenação de estágio de cada curso de graduação da
Univasf, bem como, 1 (um) representante da Proex, 1 (um) representante da Proen e 1(um)
representante estudantil indicado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE).

III
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA UNIVASF (1/8, ter)

Trata-se da última plenária regional da PROEX sobre "Curricularização da Extensão na Univasf".
Daí em diante serão recolhidos as contribuições dos Colegiados e demais setores. Este evento
já aconteceu nos campi São Raimundo Nonato, Paulo Afonso, Salgueiro, Centro de Ciências
Agrárias e Senhor do Bonfim. É um espaço para contemplar servidores e discentes dos campus
Petrolina e Juazeiro, além de tod@s que tenham interesse. CONTEXTUALIZANDO: No Plano
Nacional de Educação de 2001-2010 foi estabelecida a obrigatoriedade de 10% dos créditos
curriculares para graduação. O Plano Nacional de Educação para o período 2014-2023
atualizou esta meta, ao preconizar que no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos
curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.

