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Camara De Extensao Da Univasf <proex.camex@univasf.edu.br>

Creditação da Extensão, Indicadores, minuta da ata - Documentos de
acompanhamento 

Câmara de Extensão da Univasf <proex.camex@univasf.edu.br> 16 de novembro de 2020 17:42
Para: raimundo.cordeiro@univasf.edu.br, anadulcebs@yahoo.com.br, dulce.santos@univasf.edu.br,
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jorge.cavalcanti@univasf.edu.br, dennis.marinho@univasf.edu.br, jose.alicandro@univasf.edu.br,
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deuzilane.nunes@univasf.edu.br, anna.flora@univasf.edu.br, luciano.cintrao@univasf.edu.br,
airton.cavalcanti@univasf.edu.br, gustavo.negreiros@univasf.edu.br, bernardo.curvelano@univasf.edu.br,
fernando.damasceno@univasf.edu.br, tayanara.menezes@univasf.edu.br, ricardo.azevedo@univasf.edu.br,
isabel.angelim@univasf.edu.br, isabelangelim583@gmail.com, caiocnmoraes@gmail.com
Cc: deranor oliveira <deranor.oliveira@univasf.edu.br>, "paulo.ramos" <paulo.ramos@univasf.edu.br>, paulo roram
<paulo.roram@gmail.com>, alison.melo@univasf.edu.br, monica.cecilia@univasf.edu.br,
lucivanda.borges@univasf.edu.br, dinani.armstrong@univasf.edu.br, carlos.amaral@univasf.edu.br,
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adriana.silva@univasf.edu.br, marcos.silva@univasf.edu.br, jaciara.andrade@univasf.edu.br,
marcelle.almeida@univasf.edu.br, denes.vieira@univasf.edu.br, karla.smsousa@univasf.edu.br,
marcelo.nascimento@univasf.edu.br, sybelle.pedrosa@univasf.edu.br, itamar.oliveira@univasf.edu.br,
jaderson.barbosa@univasf.edu.br, lais.fmachado@univasf.edu.br, atila.lima@univasf.edu.br,
vanessa.nsantos@univasf.edu.br, everton.souza@univasf.edu.br, guilherme.finazzi@univasf.edu.br

Boa tarde Sr(a) Conselheiro(a) da Câmara de Extensão da Univasf; 

De ordem dos professores Deranor Gomes e Paulo Ramos, segue para conhecimento dos TITULARES e
SUPLENTES: 

Conforme combinado em reunião da Câmara de Extensão realizada no dia 10/11/20, seguem documentos para
acompanhamento das ações para Curricularização/Creditação da Extensão na Univasf, indicadores de extensão e
minuta da ata. 

1. Minuta de Creditação da Extensão na Univasf. Passível de ajustes e alterações até sua aprovação pelo CONUNI,
conforme Cronograma em anexo. 
2. Cronograma atualizado de ações para Creditação da Extensão na Univasf. 
3. Normativa. Resolução CNE para Creditação da Extensão nas IES. 
4. Normativa que prorroga por um ano o prazo para Creditação da Extensão nas IES. Aprovado, faltando apenas
homologação. 
5. Comissão de Acompanhamento da Curricularização da Extensão na Univasf. 
6. Relatório de Pesquisa Forproex. 
7. Indicadores de Extensão 
8. Minuta da ata (10/11) para apreciação dos participantes da reunião (correções, acréscimos ou exclusões) 

Orientações do diretor de extensão: 

* A Comissão de Acompanhamento goza de autonomia para organizar debates e eventos gerais e específicos sobre
a Creditação da Extensão na Univasf. As ações devem ser comunicadas junto à Câmara e a PROEX para apoio e
ampla divulgação das ações. 
* Por favor levem ao conhecimento da Coordenação do curso e aos seus pares a discussão que estamos levantando
com a Curricularização e a necessidade de estabelecimento de normativa pelo CONUNI e adequações do PPC dos
Cursos à esta normativa a ser aprovada. 
* Temos um evento previamente agendado para Fevereiro de 2021 sobre a Creditação da Extensão, o qual a
Comissão deve organizar com o apoio de todos desta câmara e envolvimento do maior número de professores
possível. 

Desde já agradecemos a compreensão e colaboração de todos e todas. 

Atenciosamente,  
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Edilúcia Barros 
Diretoria de Extensão

8 anexos

1 - Minuta Curricularizacao da Extensao na Univasf - Versão mais recente.doc 
77K

2 - Cronograma da Curricularização na Univasf.doc 
130K

3 - RESOLUÇÃO CES-CNE  007-18.pdf 
149K

4 - Normativa que prorroga a curricularização..pdf 
185K

5 - Portaria_n_389.2020-1.pdf 
12K

6 - Relatório de Pesquisa Forproex EBOOK.pdf 
3301K

7 - INDICADORES DE EXTENSÃO.pptm 
1721K

8 - Minuta da ATA - Reunião de 10 de novembro 2020.doc 
141K
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