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Ata da Reunião Ordinária da Congregação do 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências de 

Teixeira de Freitas, da Universidade Federal do Sul da 

Bahia - campus Paulo Freire, realizada em vinte e cinco 

de agosto de dois mil e vinte.   

 

Aos vinte e cinco dias de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos, realizou-se 1 

a reunião ordinária da Congregação do IHAC– Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, de 2 

forma metapresencial, seguindo orientações da Portaria 163/2020 com orientações à 3 

comunidade acadêmica sobre o COVID-19, através do link  da Sala 4 

Virtual CPF1: https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1. Conselheiros Presentes: Os docentes Lívia 5 

Santos Lima Lemos, Caroline Rezende Caputo, Gessé Almeida Araújo, Vinícius Nascimento 6 

Rufino, Paula Rita Bacellar Gonzaga, Francisco Gabriel de Almeida Rego, Leandro Gaffo, 7 

Eliseu Alves dos Santos, Jaqson Alves dos Santos, a representante docente Danielle Barros 8 

Fortuna e os representantes discentes Iulas de Souza Ramos e Pedro Henrique Soares dos 9 

Santos. Informes: 1) A professora Lívia informou que a Secretaria Acadêmica precisa saber 10 

ainda hoje se os componentes de estágio serão abertos ou fechados e, por isso, necessita de uma 11 

decisão desta congregação. O ponto será discutido nos expedientes. 2) Avisou sobre a reunião 12 

dos decanos com a reitoria, a posição do CPF é manter o IHAC, mas a reitoria mantém a ideia 13 

da criação do Centro de Formação em Educação no campus Sosígenes Costa. A proposta ainda 14 

não chegou, mas assim que chegar, a decana disse que divulgará para toda comunidade 15 

acadêmica. 3) Ainda em poder da palavra, informou que assim que todos os colegiados 16 

enviarem o planejamento 2020.2, ela atualizará a planilha com a vice-decana e marcará reunião 17 

com todos os coordenadores. 4) A decana, ainda seguindo com os informes, disse que fará 18 

avaliação do quadrimestre 2020.1, na qual os discentes também serão consultados sobre os 19 

pontos positivos e negativos, bem como sugestões para melhorias. Isso será feito alinhado com 20 

o Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial e, espera-se, que com o Centro de 21 

Formação em Ciências da Saúde também. 5) A professora Caroline informou, a pedido de 22 

Sandro da PROSIS, que àqueles discentes que não receberam notebook, devem enviar um e-23 

mail para a Assistência Estudantil em Itabuna, para o caso de haver uma outra chamada. 6) O 24 

professor Leandro Gaffo divulgou e convidou a todos para o curso de Escuta Sensível, as 25 

inscrições para a segunda turma se encerram amanhã, 26/08. As vagas para a primeira turma 26 

foram todas preenchidas. 7) O discente Pedro Henrique informou que alguns estudantes 27 

relataram problemas com os notebooks entregues e que os que não foram contemplados, ao 28 

entrar em contato com a PROSIS, conforme foram orientados, não foram respondidos. Portanto, 29 

amanhã, 26/08, haverá uma assembleia geral para discutir uma paralisação para que todos sejam 30 

atendidos. 8) O professor Jaqson divulgou e convidou a todos para o seminário Bacharelados 31 

e Licenciaturas Interdisciplinares: Diálogos, Desafios e Perspectivas, sob coordenação da 32 

professora Joanna Neves, que será realizado no dia 15 de setembro. 9) A decana agradeceu a 33 

presença de todos os participantes do Seminário em Rede e externou sua satisfação com o 34 

evento. 10) Lívia informou também, que o professor Paulo de Tássio, passou a ter regime de 35 

Dedicação Exclusiva e, 40h, e é o novo coordenador de prática do CIEI. Pontos de pauta: 1) 36 

Aprovação das Atas das reuniões anteriores: 9, 10, 11; 2) Aprovação ad 37 

referendum dos relatórios de ações de extensão; 3) Aprovação ad referendum das Ações de 38 

extensão; 4) Aprovação do ad referendum do parecer do IHAC a respeito da minuta da 39 

creditação de extensão;  5) Aprovação da ação de extensão Coreto Sonoro, do professor Marcus 40 

https://www.ufsb.edu.br/ultimas-noticias/2238-ufsb-publica-portaria-com-orientacoes-a-comunidade-academica-sobre-o-covid-19
https://www.ufsb.edu.br/ultimas-noticias/2238-ufsb-publica-portaria-com-orientacoes-a-comunidade-academica-sobre-o-covid-19
https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1
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Vinicius Campos; 6) Aprovação do projeto Enuãy Pakhê: Interculturalidade em Saúde no 41 

Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) em Aldeias Pataxó, do professor Paulo de Tassio 42 

Borges da Silva; 7) Solicitação de alteração de lotação do Prof. Antonio Luiz Almeida Gois do 43 

IHAC-CPF para o Centro de Formação em Ciências da Saúde; 8) Semana de acolhimento dos 44 

alunos ingressantes do quadrimestre 2020.2. 9) Criação da comissão eleitoral para eleição das 45 

representações discentes - IHAC-CPF. EXPEDIENTE: Cancelamento de todos os estágios nos 46 

quadrimestres 2020.1 Deliberações: 1) As atas das últimas reuniões foram aprovadas sem 47 

ressalvas. 2) A decana leu as aprovações ad referendum dos relatórios das ações de extensão e 48 

todas foram aprovadas por unanimidade, sendo elas: Projeto Do Lixo ao Luxo: Educação 49 

socioambiental para o consumo ético, consciente, sustentável e inclusivo (Profa. Roberta 50 

Scaramussa da Silva). Eventos: Workshop Gestão de Mídias Sociais para Divulgação 51 

Científica; e Workshops LIEGS/RG Clima - Ciclo 2020 (Profa. Guineverre Alvarez de Melo 52 

Gomes). Curso Informática Essencial; e Projeto TexasPet: Uma Tecnologia Social boa pra 53 

cachorro (e gato) (Profa. Mydiã Falcão Freitas). Evento: I Ciclo Dialógico Digital: Interfaces 54 

sobre Educação Popular em Saúde e seus desdobramentos na Pandemia da Covid-19 (Prof. 55 

Marcus Vinicius Campos). 3) Todas as ações de extensão foram aprovadas, sendo elas: Plantão 56 

Psicológico Online: Teoria e Prática (Profa. Gabriela Andrade da Silva).  Evento: UFSB 57 

convida – Diálogos entre/com professores da Educação Básica em tempos de pandemia (Prof. 58 

Paulo de Tássio Borges da Silva). 4) O parecer do IHAC a respeito da minuta da creditação de 59 

extensão foi aprovado por unanimidade. 5) O parecer favorável do docente Francisco Rego 60 

sobre o projeto de extensão Coreto Sonoro, cujo autor é o professor Marcus Vinicius Campos, 61 

foi aprovado. 6) O parecer favorável do professor Eliseu Alves, à aprovação do projeto Enuãy 62 

Pakhê: Interculturalidade em Saúde no Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) em 63 

Aldeias Pataxó, de autoria do professor Paulo de Tássio Borges da Silva, foi aprovado por esta 64 

congregação. 7) A alteração de lotação do professor Antônio Luiz Almeida Gois do IHAC-CPF 65 

para o CFCS, foi aprovada sem ressalvas. 8) A professora Caroline falou sobre repetir o formato 66 

da Semana de Acolhimento do ano passado, já que deu certo. A diferença será que para os 67 

ingressantes de 2020.2, ela se dará de forma virtual. Comentou que o desafio será a falta de 68 

notebooks para todos os estudantes, mas que o coordenador do campus já está ajudando ela 69 

nesta questão. Pediu ajuda para compor a comissão organizadora do evento, que ficou composta 70 

por: Caroline Caputo, Livia Lemos, Leandro Gaffo, Danielle Barros, Eliseu Alves, Jaqson 71 

Alves, Vinícius Rufino, Iulas  Ramos e Pedro Henrique Soares. O professor Eliseu sugeriu que 72 

as transmissões acontecessem via youtube, de forma que o evento fique gravado e acessível 73 

para quem não puder acompanhar ao vivo. 9) Iulas e Pedro Henrique explicaram suas saídas da 74 

representação discente, sendo elas o fim do mandato de 2 anos e o fato do BI Saúde agora 75 

pertencer ao CFCS e não mais ao IHAC, de forma que uma nova eleição deve ser realizada para 76 

escolha de novos representantes das Licenciaturas. Agradeceram pelo tempo que estiveram 77 

presentes nesta congregação e se dispuseram a compor a comissão eleitoral. Foi aceito por todos 78 

os membros que agradeceram o trabalho e participação deles. EXPEDIENTE: Apesar de o 79 

professor Leandro considerar que a DEA devesse arcar com seus erros, ficou decidido que no 80 

quadrimestre 2020.1, mantém-se o cancelamento de todos os estágios, com exceção do 81 

professor Eliseu, todos aprovaram. Para o quadrimestre 2020.2, será revisto e conversado o 82 

retorno dos estágios. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e vinte e cinco minutos, a decana 83 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Danielle Ribeiro 84 

dos Santos, na condição de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser 85 

assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, vinte e cinco de agosto de dois mil e 86 

vinte. //////////////////////////////////////////// 87 
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PARECER  

Instituto de Humanidades Artes e Ciências- IHAC- Campus Paulo Freire 

 

Assunto: 

Análise do IHAC-CPF sobre a minuta que dispõe Dispõe sobre a creditação das Atividades de Extensão nos 

currículos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).  

 

Assunto Detalhado: 

Análise do IHAC-CPF a partir do posicionamentos dos seus colegiados sobre a minuta que dispõe Dispõe 

sobre a creditação das Atividades de Extensão nos currículos dos cursos de graduação da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB).  

 

Relatoria:  

Lívia Santos Lima Lemos- Decana do IHAC-CPF 

 

I) Apresentação e análise 

 

Este parecer apresenta uma análise da minuta que dispõe Dispõe sobre a creditação das Atividades de 

Extensão nos currículos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).  

 

São objetos para análise e produção desse parecer: 

 

• Minuta da Resolução de Creditação de Extensão da UFSB (e sua versão atualizada);  

• Resolução n. 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as 

diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n. 

13.005/2014; 

• RESOLUÇÃO N° 24/2019 Dispõe sobre as normas que regulamentam as Atividades de Extensão na 

Universidade Federal do Sul da Bahia; 

• Posicionamentos dos colegiados de cursos do IHAC. 

 

Algumas das sugestões já foram incorporadas na versão reformulada da mesma durante as reuniões de 

discussões da Minuta.  

 

Abaixo são feitas considerações gerais e em cada capítulo da minuta, como segue: 

 

A proposta de Resolução para a creditação das Atividades de Extensão da UFSB se detém à obrigatoriedade 

instituída pela Resolução do CNE/CES que determina o prazo de 3 anos para implementação de créditos de 

Extensão que visem a integralização curricular de, no mínimo, 10% da carga horária total do curso. Na presente 

minuta é detalhado, no artigo 1 e ao longo do Capítulo 1, que tal percentual será estimado do somatório das 

cargas horárias totais de componentes curriculares, estágios obrigatórios, atividades complementares, etc. A 

Minuta apresenta os elementos recomendados pelo CNE/CES acrescidos de informações que dizem respeito ao 

território e ao contexto de atuação da UFSB.  

Em se tratando da organização de recursos financeiros e humanos, o documento não prevê as estratégias de 

financiamento, tampouco, de captação de recursos para as atividades de Extensão, conforme registra a 

Resolução da CNE/CES n7/2018. Este ponto é importante e deve estar previsto em documento uma vez que 
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nem todas as ações de extensão conseguem financiamento via editais ou órgãos de financiamento. As ações de 

extensão têm custos que muitas vezes recaem para custeio do próprio corpo docente. Seria importante que a 

Minuta indicasse caminhos aos quais os programas e projetos de extensão possam captar recursos financeiros 

de forma sustentável para apoiar suas ações, seja por forma de cobrança de inscrições a preços modestos ou 

bazares solidários para arrecadação de fundos, como alternativa de manter gratuidade de inscrição nas ações de 

extensão, entre outras alternativas.  

A Minuta de extensão não estabelece forma de “participação, registro e valorização do corpo técnico-

administrativo” como recomenda a mesma Resolução base. Por outro lado, a Minuta dispõe informações acerca 

do aproveitamento da carga horária de Atividades de Extensão realizadas e certificadas em outras instituições 

de ensino no Brasil ou no exterior ou em diferentes cursos/ciclos da UFSB. 

Flutua no conteúdo da Minuta alguns aproveitamentos e algumas ausências importantes da Resolução 

24/2019 da UFSB que dispõe sobre as normas das Atividades de Extensão, mas que não cita a creditação das 

atividades. Com isso, para sanar as lacunas de compreensão do significado de Extensão Universitária e 

consolidar as diretrizes e princípios da CES, em se tratando da creditação de Atividades de Extensão, é 

necessário que o conteúdo da Resolução 24/2019 seja revisado e receba em seu corpo as disposições 

apresentadas nesta Minuta (ou vice-versa), de modo que a UFSB tenha apenas um documento com informações 

das Atividades de Extensão universitária, bem como sua creditação.  

 

Art. 1º Aprovar as diretrizes que regulamentam a inserção obrigatória de atividades de extensão, 

prioritariamente em áreas de grande pertinência social, nos currículos dos cursos de graduação da UFSB, 

totalizando no mínimo 10% da carga horária total do curso, conforme estabelece o PNE 2014-2014 (Lei n. 

13.005, de 25 de junho de 2014). 

 

Considerações: Revisar a data do PNE apresentada no Art. 1º. 

 

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Creditação da extensão consiste na atribuição de créditos a experiências educativas em extensão 

previstas na matriz curricular dos Projetos Pedagógicos de Cursos da graduação da UFSB, a partir das 

diretrizes contidas nesta Resolução. 

 

Considerações: Como primeiro item do Capítulo I (Definições), informar o significado de Extensão na 

Educação Superior Brasileira tal como estabelece a redação do Art. 3º da Resolução nº 07/2018 da CNE/CES, 

como expressa o Art. 1º da Resolução 24/2019 da UFSB e em conformidade com os Art. 6º, 7º e 13º desta 

Minuta, com o objetivo patente de reduzir as dúvidas acerca das atividades de Extensão apontadas na reunião 

realizada pela PROEX no dia 18/06/2020. 

 

Art. 4º Conforme Resolução interna, são consideradas atividades de extensão aquelas voltadas para a 

interação transformadora entre a UFSB, instituições diversas e comunidades, mediadas por processos 

científicos, culturais, pedagógicos, tecnológicos e artísticos pautadas pela articulação com os processos de 

ensino e pesquisa e pela troca dialógica entre os conjuntos de saberes e práticas produzidas pelos vários 

universos sociais, entre eles, as comunidades do Sul e Extremo Sul da Bahia, estudantes, docentes e 

técnicos/as. 
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Considerações: Atualizar a redação do art. 4º, de modo que esta esteja em acordo com a retificação da Resolução 

nº 07/2018 do CNE/CES, publicada no DOU no dia 18/02/2019, conforme indicado na nota de rodapé do 

documento compartilhado. Isto é, no Art. 4º da Minuta, onde se lê: “A Concepção e a prática que estruturam as 

Diretrizes da Extensão na Educação Superior [...]”, leia-se: “A Concepção e a prática que estruturam as 

Diretrizes e Princípios da Extensão na Educação Superior [...]”. Ainda aí,  esses  artigos  da  CNE/CES  07/2018  

apresentam  a  definição  de  atividades  de Extensão na Educação Superior, contudo, não apresentam relatos 

explícitos sobre a creditação das Atividades  de Extensão. Por isso, é recomendável extrair do  título  do Art. 4º  

da  Minuta  o termo “creditação”. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS CONCEPÇÕES GERAIS 

Sem Considerações 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

Sem Considerações 

 

 

CAPÍTULO IV - DAS MODALIDADES 

 

Art. 12. As atividades de extensão creditáveis inserem-se nas seguintes modalidades, conforme 

especificidades de cada curso e de acordo com Resolução interna em vigor: 

 

I - Programas ou Projetos de Extensão; 

II - Programas ou Projetos governamentais; 

III - Cursos e Eventos vinculados ou não a Programas e Projetos de Extensão; 

IV - Programas ou Projetos de outras Instituições de Ensino Superior com parceria institucionalizada e 

vigente; 

V - Prestação de serviços, remunerados ou não, vinculados a Programas ou Projetos de Extensão, 

considerando as normativas vigentes; 

VI – Produtos vinculados a Programas ou Projetos de Extensão ou independentes. 

 

Considerações:  Inserir “Projetos” na redação do item III. 

* Na inexistência de algum documento que disponha sobre Núcleo Universitário na UFSB, inserir um Artigo 

que trate sobre a creditação de atividades que compreendam Núcleo como integrante da Extensão na Educação 

Superior  

 

§ 5º As atividades de extensão desenvolvidas em Componentes Curriculares deverão estar previstas nas 

ementas, devidamente identificadas nos Projetos Pedagógicos de Curso, e cadastradas no módulo de Extensão 

do sistema de registro acadêmico eletrônico da UFSB em uma das modalidades estabelecidas no caput deste 

artigo. 
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Considerações: Substituir parágrafo por : As atividades de extensão desenvolvidas em Componentes 

Curriculares deverão estar previstas nos Projetos Pedagógicos de Curso e cadastrados nos Planos de Curso e 

módulo de Extensão do sistema de registro acadêmico eletrônico da UFSB em uma das modalidades 

estabelecidas no caput deste artigo.  

Justificativa: Os Planos de curso dos CCs a serem oferecidos são aprovados em colegiados e as ações de 

extensão são aprovadas pela chefia imediata e congregação. Uma ementa é um breve resumo, onde se faz a 

apresentação clara, concisa e objetiva do que se vai estudar em um determinada CC. As atividades precisam 

estar prevista no PPC do curso, para ser computado nos 10% exigido, mas não precisa estar na ementa.  

 

Art. 15. Parte da carga horária de Componentes Curriculares de Práticas poderá ser prevista nos Projetos 

Pedagógicos de Cursos para fins de integralização de créditos de extensão se realizada em atividades de 

extensão cadastradas e em vigência, desde que não haja duplicidade de carga horária entre atividades 

específicas de ensino e de extensão. 

 

Considerações: Questionamento: Como isso será computado? Um CC 30horas em que 12h seja destinado a 

atividades de extensão. O curso de extensão será de 12h? e o CC de 18h? – Fundamentação: De acordo com a 

Minuta não pode haver duplicidade de carga horária. Obs: Isso deverá estar explicitado nos PPCs e baremas 

da creditação de extensão.  

Em relação à carga horária, alguns questionamentos: 

Existe um percentual máximo da carga horária que possa ser atribuída para extensão? 

Será como Atividade Complementar? Como será computado? Será automático no SIGAA?  

Com relação aos docentes:  

• Como a carga horária do docente será computada?  

• Qual porcentagem da carga horária docente poderá ser destinada às atividades de extensão? 

• O NDE terá que criar atividades extensionistas próprias do curso, com lançamento da atividade no 

planejamento destinando docente? 

 

De maneira geral precisa estar mais evidente em relação à computação de carga horária, de modo a explicitar 

esta de acordo com o Art. 11. § 3º, o colegiado da LICN destaca um conflito entre §3° do art. 11 com os artigos 

12 e 15. Importante considerar que muitas atividades previstas já constam nas atividades complementares 

aceitas no PPC. A não objetividade nesse aspecto gerou falta de entendimentos sobre como essa carga horária 

será contabilizada sem duplicidade; explicitar ainda como uma parte da carga horária de Componente Curricular 

com caráter extensionista pode ser validada como creditação de extensão sem duplicidade, e como a carga 

horária de extensão será inserida no SIGAA, de forma unificada e sem duplicidade. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 

 

Art. 18. São atribuições da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX): 

 

I - planejar, compartilhar e avaliar os processos atinentes à institucionalização da creditação da extensão na 
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UFSB em conjunto com a PROGEAC; 

II - elaborar as diretrizes institucionais sobre a creditação da extensão na UFSB em direta articulação com 

a PROGEAC e a PROTIC; 

III - promover espaços de debate com a comunidade acadêmica sobre o processo de creditação da 

extensão; 

IV - zelar pelo cumprimento da legislação referente à creditação da extensão; 

V - produzir os instrumentos de avaliação da creditação no que diz respeito aos princípios e diretrizes 

nacionais e internas da extensão universitária; 

VI - avaliar as propostas encaminhadas pelos Colegiados de cursos de Graduação no que diz respeito à 

creditação da extensão, emitindo pareceres; 

VII - acompanhar e orientar a implementação da creditação da extensão pelos cursos de Graduação da 

UFSB. 

 

Considerações: Inserir nas atribuições da PROEX, que esta será a instância de validação e creditação das 

atividades.  

 

Art. 20. São atribuições das Unidades Acadêmicas: 

 

I - supervisionar a organização e a oferta das atividades de extensão creditáveis ofertadas; 

II - auxiliar a articulação entre colegiado de cursos, corpo discente e comunidade externa durante a 

elaboração, a implantação e o acompanhamento das atividades de extensão dos cursos; 

III - oferecer apoio aos colegiados de cursos, docentes e/ou técnicos/as-administrativos/as responsáveis por 

ações, projetos e programas de extensão creditáveis; 

IV - manter diálogo com a Coordenação de Campus, a fim de organizar o fluxo de atividades no que diz 

respeito à reserva de veículos, escala de motoristas e outras necessidades de sua competência. 

 

Considerações: Sugestão: Inserir no Art.20 nas atribuições das Unidades Acadêmicas: 

V-  Garantir, junto à Coordenação do campus, a execução das atividades de extensão quando aprovadas e 

registradas devidamente.  

 

Art. 22. São atribuições dos Colegiados de cursos de Graduação da UFSB: 

 

I - organizar, ofertar e orientar os/as estudantes sobre as atividades de extensão creditáveis; 

II - observar a presença e a participação ativa de pessoas, grupos, comunidades externas à comunidade 

acadêmica; 

III - realizar a avaliação documental apresentada pelos/as estudantes para fins de integralização dos 

créditos de extensão; 

IV - articular com o corpo discente e com a comunidade externa durante a elaboração, a implantação e o 

acompanhamento das atividades de extensão do curso; 

V- oferecer apoio a docentes e/ou técnicos/as-administrativos/as responsáveis por ações, projetos e 

programas de extensão creditáveis; 

VII - avaliar periodicamente a pertinência das atividades de extensão creditáveis. 

VIII - garantir que a carga horária de extensão seja integralizada no mesmo período de sua  oferta ou, no 
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máximo, no período imediatamente posterior. 

 

Considerações: Sugestão: Retirar os parágrafos II e IV. Essas atribuições são realizadas pelo sistama SIGAA 

e ações de extensão não estão vinculadas a um curso específico, tornando esses dois parágrafos impraticáveis. 

Além do mais, as atividades de extensão quando cadastradas, são de coordenação do Docente com avaliação 

de sua chefia imediata e esses Docentes podem estar participando de até 3 colegiados de curso (2 Graduação e 

1 de pós-graduação).  

 

Art. 23. São atribuições da Coordenação do Programa ou Projeto selecionado pelo Colegiado do Curso para 

creditação da extensão: 

 

I - cadastrar e atualizar as ações do Programa ou Projeto no módulo da Extensão no sistema de registro 

acadêmico eletrônico da UFSB; 

II - cadastrar os/as estudantes interessados/as em ações do Programa ou Projeto sob sua coordenação no 

sistema de registro acadêmico eletrônico da UFSB; 

III - avaliar o desempenho dos/as estudantes e emitir parecer sobre sua participação para fins de creditação; 

IV - manter a comunicação com a coordenação do curso, encaminhando os pareceres sobre a atuação 

dos/as estudantes; 

V - estar atento/a à atuação de outros/as servidores/as responsáveis por ações de extensão, apoiando-os/as; 

VI - emitir as declarações dos/as participantes pelo sistema de registro acadêmico eletrônico da UFSB; 

VII - favorecer o contato entre membros da equipe executora do Programa ou Projeto, os/as discentes e 

os/as participantes externos/as; 

VIII - garantir a participação ativa dos/as participantes externos/as. 

 

Considerações: Sugestão: Retirar parágrafo IV - manter a comunicação com a coordenação do curso, 

encaminhando os pareceres sobre a atuação dos/as estudantes;  

Justificativa: Isso já é realizado sistema de registro acadêmico eletrônico da UFSB (SIGAA), não sendo 

necessária dupla validação. 

 

Art. 24. São atribuições do/a servidor/a responsável por ação de extensão creditável: 

 

I - estar em contato constante com a coordenação do Programa ou Projeto de extensão do qual a ação faz 

parte; 

II - promover a participação ativa dos/as estudantes e da comunidade externa na ação; 

III - emitir parecer avaliativo sobre a participação dos/as estudantes partícipes da ação e encaminhar à 

coordenação do Programa ou Projeto. 

 

Considerações: Retirar a palavra projeto do inciso I. No caso de programa está ok, porque pode ter vários 

projetos vinculados, mas se o servidor já é responsável projeto, essa palavra nesse ponto não faz sentido. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO APROVEITAMENTO DA CARGA HORÁRIA 
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§ 2º Estudantes que ingressarem na graduação da UFSB (em cursos de primeiro e/ou de segundo ciclo) como 

portadores/as de diploma de outras instituições não poderão aproveitar a carga horária referente à creditação 

da extensão. 

 

Considerações: Sugere-se a elaboração de critérios de avaliação para tais ações se observado que as atividades 

realizadas se enquadram nas diretrizes estabelecidas pela Resolução da UFSB e estiverem de acordo com as 

diretrizes da PNEU. Entendemos que uma possibilidade de critérios a ser adotada pode ser o aproveitamento de 

parte da carga horária de extensão realizada na instituição do diploma do aluno e a outra parte participação em 

projeto de extensão da UFSB. Esse movimento, dadas as condições essenciais de análise de cada caso, poderá 

contribuir para a integralização da carga horária de alunos que, por impossibilidade de participação integral em 

programas e projetos da universidade em função de questões trabalhistas, em especial alunos matriculados em 

cursos noturnos, evitando-se, dessa forma, a retenção de alunos. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 28. A creditação da extensão deverá ser regulamentada na matriz curricular dos Projetos Pedagógicos de 

Cursos no prazo de até três períodos letivos, tendo a UFSB até dezembro de 2021 para a implantação das 

Diretrizes dispostas na Resolução n. 7 MEC/CNE/CES. 

Parágrafo único. Nos casos em que o/a estudante, quando da progressão para o 2º ciclo, vier de um curso de 

1º ciclo que não tiver implantado, ainda, a creditação da extensão na sua matriz curricular, este/a deverá ser 

dispensado/a da carga horária equivalente aos 10% do curso de 1º ciclo. 

 

Considerações: Sugestão de inclusão de uma Disposição Transitória no Capítulo VII, Parágrafo único, 

explicitando que a dispensa da carga horária equivalente aos 10% não trará prejuízo ao/a discente, e se houver, 

deixar explicitado. 

 

Ainda, conforme Comissão de Acessibilidade e Inclusão da UFSB, que estão em processo de elaboração de 

Minuta de resolução da Política de Acessibilidade e Inclusão da UFSB, destacou, em e-mail encaminhado pelo 

decanato dia 02 de junho de 2020 “a importância e a necessidade de se abordar a acessibilidade e inclusão de 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, altas 

habilidades e superdotação, expressamente nas Propostas Pedagógicas dos Cursos de graduação e de pós-

graduação. (...) em consonância com a legislação vigente e com os fundamentos de nossa Instituição voltados 

às ações afirmativas e à Educação Especial, em perspectiva inclusiva, como modalidade de ensino transversal 

à Educação Superior, lembramos que nas revisões e elaborações de PPC e APCN faz-se fundamental abordar 

a acessibilidade e inclusão como questão curricular e como formas de garantir a inclusão de todos os discentes 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão”. 

Foi observada (versão anterior e na atual da Minuta) total ausência a menção sobre Acessibilidade e Inclusão 

tanto na Resolução n. 7/2018 quanto na Minuta de Creditação de extensão da UFSB. Considerando o caráter 

inclusivo que a UFSB tem em sua razão de ser institucional, e que a Minuta pode acrescentar aspectos 
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pertinentes e contextualizados a realidade da instituição, sugerimos que sejam incluídas diretrizes e orientações 

sobre aspectos relacionados à Acessibilidade e Inclusão nos programas, projetos e ações de extensão da UFSB. 

 

 

II) Parecer 

Conforme exposto no item I, foram observadas algumas questões que essa congregação julga que deve 

ser levado em consideração.  

Assim, solicitamos que sejam atendidos os apontamentos para que assim seja encaminhado ao Conselho 

Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Lívia Santos Lima lemos 

Decano(a) do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 

Campus Paulo Freire – UFSB 

 

 

 

 



 
Governo Federal 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Sul da Bahia 

 
Relatoria sobre creditação das Atividades de Extensão nos currículos dos 
cursos de graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).  
 
Ao Colegiado da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias (LICNT), 
 
Relatora: Prof. Drª.Danielle Barros Silva Fortuna 
 
Este documento consiste na partilha e relato sobre a Minuta da Resolução de 
Creditação das Atividades de Extensão nos currículos dos cursos de graduação da 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) junto ao Colegiado da Licenciatura 
Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A elaboração da 
relatoria foi solicitada pelo coordenador do curso Prof. Jaqson Alves dos Santos no 
dia 17 de Junho de 2020, a ser apresentado aos membros do colegiado para 
análise e apreciação em reunião no dia 30 de Julho de 2020, como etapa de 
consulta à comunidade acadêmica com objetivo de fundamentar encontros 
posteriores para discussão da resolução nas congregações, NDE e demais 
instâncias.  
São objetos deste relatório os documentos anexos disponibilizados pelo Decanato 
do Instituto de Humanidades Artes e Ciências do Campus Paulo Freire: a minuta da 
Resolução de Creditação de Extensão da UFSB (e sua versão atualizada), a 
Resolução n. 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação, 
que estabelece as diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e 
regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n. 13.005/2014 e RESOLUÇÃO N° 
24/2019 Dispõe sobre as normas que regulamentam as Atividades de Extensão na 
Universidade Federal do Sul da Bahia. 
Nos dias 18 e 26 de junho de 2020, ocorreram reuniões para avaliação da Minuta 
da Resolução para Creditação da Extensão na UFSB, proposta pela Comissão 
Institucional criada pela Portaria n. 002/2020 - PROSIS, de 10 de fevereiro de 
2020, das quais participaram a PROEX, a PROGEAC (DEA) e convidados/as da 
comunidade acadêmica. 
A metodologia adotada para confecção deste relatório foi: participação nas 
reuniões, a leitura dos documentos, destacando pontos a serem partilhados e 
comentários ao lado estabelecendo relação com as versões da Minuta de 
Creditação da Extensão da UFSB e a Resolução 7/2018, indicando “contemplado” 
ou “não contemplado”, adicionando alguns questionamentos em alguns tópicos. 
A Proex solicitou que os NDEs e Colegiados de Curso analisassem a minuta para 
encaminhamento para a Congregação, que enviará as sugestões para a Comissão 
Institucional que analisará as sugestões para reformulação da minuta para 
apresentação da mesma em reunião com decanos/as, coordenadores/as de cursos 
e representações para reapreciação do documento. Posteriormente a minuta será 
avaliada pela Câmara Técnica de Extensão e pela Câmara de Graduação para ser 
submetida ao Consuni na reunião ordinária de setembro de 2020. Após a 



aprovação da Resolução pelo Consuni, a Comissão Institucional elaborará as 
diretrizes internas a orientar de modo específico os trabalhos dos NDEs e 
Colegiados de Cursos. 
Importante destacar que a maioria das sugestões indicadas neste relatório já foram 
dadas durante as reuniões de discussões da Minuta, de forma que partes delas já 
foram incorporadas na versão reformulada da mesma. 
 
RELATÓRIO 
 

a) MINUTA DE CREDITAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO UFSB 
(primeira versão e comentários sobre versão reformulada) 
 

Foi realizada a leitura atenta da Minuta de Creditação de Extensão UFSB, o que se 
destaca: 

RESOLVE: 
Art. 1º Aprovar as diretrizes que regulamentam a inserção obrigatória de atividades 
de extensão, prioritariamente em áreas de grande pertinência social, nos currículos 
dos cursos de graduação da UFSB, totalizando no mínimo 10% da carga horária 
total do curso, conforme estabelece o PNE 2014-2014 (Lei n. 13.005, de 25 de 
junho de 2014). - Contemplado na Resolução 7 
 
Minuta Reformulada – Inserção de uma sugestão dada pela relatora LICNT 
(De acordo com Art. 9 da Resolução N. 7, 2018, CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO): 
§ 1º As atividades de extensão creditáveis deverão ser desenvolvidas, 
prioritariamente, na modalidade presencial.  
§ 2º Em situações de excepcionalidade, estabelecida pela UFSB, as atividades de 
extensão creditáveis poderão ocorrer de forma hídrida ou remota. 
 
CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES - Contemplado na Resolução 7 
Art. 2º Creditação da extensão consiste na atribuição de créditos a experiências 
educativas em extensão previstas na matriz curricular dos Projetos Pedagógicos de 
Cursos da graduação da UFSB, a partir das diretrizes contidas nesta Resolução.  
§ 1º As atividades de extensão deverão ser medidas e registradas em créditos, 
para fins de integralização curricular de 10% da carga horária total do curso.  
§ 2º O percentual de 10% deverá ser calculado com base na carga horária total do 
curso, que inclui todos os itens constantes na matriz curricular (componentes 
curriculares, atividades complementares, estágios obrigatórios, trabalho de 
conclusão de curso etc.). 
Na versão reformulada- alteração na redação- Art. 3º A Resolução n. 7/2018 
MEC/CNE/CES considera atividades de extensão as intervenções que envolvam 
diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que 
estejam vinculadas à formação do/a estudante, nos termos da Resolução 
supracitada, e conforme normas institucionais próprias.  
Na versão reformulada- Alteração do Art. 4º Conforme Resolução interna, são 
consideradas atividades de extensão aquelas voltadas para a interação 
transformadora entre a UFSB, instituições diversas e comunidades, mediadas por 
processos científicos, culturais, pedagógicos, tecnológicos e artísticos pautadas 
pela articulação com os processos de ensino e pesquisa e pela troca dialógica 
entre os conjuntos de saberes e práticas produzidas pelos vários universos sociais, 



entre eles, as comunidades do Sul e Extremo Sul da Bahia, estudantes, docentes e 
técnicos/as. 
Na versão reformulada- Art. 5º, 6º e 7º foram realocados no Capítulo II com 
síntese do texto. 
Art. 7º Na versão reformulada, agora corresponde ao Art 4º Conforme 
Resolução interna,são consideradas atividades de extensão aquelas voltadas para 
a interação transformadora entre a UFSB, instituições diversas e comunidades, 
mediadas por processos científicos, culturais, pedagógicos, tecnológicos e 
artísticos pautadas pela articulação com os processos de ensino e pesquisa e pela 
troca dialógica entre os conjuntos de saberes e práticas produzidas pelos vários 
universos sociais, entre eles, as comunidades do Sul e Extremo Sul da Bahia, 
estudantes, docentes e técnicos/as.  
Parágrafo único. Atividades que tenham como público exclusivamente membros/as 
da comunidade acadêmica da UFSB não são consideradas ações de extensão 
creditáveis, não podendo ter sua carga horária registrada para fins de creditação da 
extensão.  
 
CAPÍTULO II - DAS CONCEPÇÕES GERAIS  
Minuta anterior, o capítulo II era mais extenso e partia do Art 3º ao 7º. 
Na versão reformulada- Art. 5º ao 7º 
Art. 5º A creditação na matriz curricular dos cursos deverá considerar a definição 
de extensão da Política Nacional de Extensão Universitária, que a entende como 
um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a 
interação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.  
Art. 6º A concepção e a prática que estruturam as Diretrizes da Extensão na 
Educação Superior, dispostas nos arts. 5º e 6º da Resolução n. 7/2018 
MEC/CNE/CES, orientam a creditação da extensão na UFSB.  
Art. 7º As concepções e as práticas de Extensão na UFSB devemn estar alinhadas 
com resoluções e outras normativas internas regulamentadas pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura. 
 
CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES GERAIS (inalterado)- Contemplado na 
Resolução 7 acrescidos com especificidades da UFSB 
Art. 8º As atividades de extensão creditáveis na UFSB deverão passar por 
autoavaliação crítica constante, a fim de que reflitam e ajustem, se necessário, a 
oferta, considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão, 
relacionando também à formação discente, à qualificação docente, à relação com a 
sociedade, à participação de parceiros/as e à influência na proposição, 
consolidação e controle social de políticas públicas.  
Art. 9º Diferentes cursos poderão articular-se na oferta de atividades de extensão 
para fins de creditação, favorecendo a interdisciplinaridade e a 
interprofissionalidade, desde que sejam explicitadas as concepções, as diretrizes, 
bem como a orientação a um objetivo comum.  
Art. 10. O Projeto Pedagógico de Curso deverá especificar, em item próprio, a 
contribuição das atividades de extensão para a formação profissional e cidadã 
dos/as estudantes e as normativas específicas de creditação no curso.  
Parágrafo único. Para a inclusão da creditação da extensão no processo de ensino 
aprendizagem, recomenda-se a articulação com os conteúdos curriculares.  



Art. 11. As cargas horárias mínimas e máximas de atividades de extensão 
creditáveis são previstas na matriz curricular do curso, devendo também ser 
apresentada a sua equivalência em créditos. 
§ 1º As possibilidades de obtenção de carga horária de extensão a ser creditada, 
constantes no Projeto Pedagógico de Curso, não podem estar em desacordo com 
as normativas institucionais e a legislação da área/curso.  
§ 2º A carga horária das atividades de extensão será distribuída na matriz curricular 
ao longo dos períodos a critério de cada curso.  
§ 3º A carga horária das atividades de extensão não poderá ser validada e 
creditada em duplicidade com outros processos educativos constantes na matriz 
curricular, como Atividades Complementares, Estágios obrigatórios, entre outros.  
§ 4º A carga horária máxima a ser atribuída a cada modalidade prevista no art. 11 
desta Resolução será definida pelo Colegiado de cada curso, sendo que o barema 
correspondente deverá compor o Projeto Pedagógico de Curso.  
§ 5º Fica vedada a atribuição de créditos de extensão a uma única modalidade de 
atividade, sendo recomendado prever o máximo de diversidade na produção do 
barema do curso.  
 
CAPÍTULO IV DAS MODALIDADES  
Minuta anterior- Art. 12 ao 16 
Minuta reformulada- Art.12 ao 15 
Art. 12. As atividades de extensão creditáveis inserem-se nas seguintes 
modalidades, conforme especificidades de cada curso:  
I - Componentes Curriculares de natureza optativa ou livre com previsão de uma 
parte ou da totalidade da carga horária destinada à participação em atividades 
relacionadas a Programas ou Projetos de Extensão (do mesmo curso ou de outros, 
conforme estabelecido no PPC do curso no qual o/a estudante estiver 
matriculado/a);  
II - Programas ou Projetos de Extensão (do mesmo curso ou de outros);  
III - Cursos, Minicursos, Oficinas e Eventos vinculados a Programas de Extensão;  
IV - Programas ou Projetos de outras Instituições de Ensino Superior com parceria 
institucionalizada e vigente, sem vínculo com os PPCs dos cursos, desde que 
coorientado ou sob responsabilidade de servidor/a da UFSB;  
V - Prestação de serviços, remunerados ou não, vinculados a Programas ou 
Projetos de Extensão;  
VI – Produtos elaborados no âmbito de Programas ou Projetos de Extensão.  
Versão reformulada inserção de §  
1º Conforme Resolução interna que rege as atividades de extensão, Programa de 
extensão é definido como um conjunto de no mínimo dois projetos com objetivos 
gerais comuns e objetivos específicos diferenciados, que almejem a valorização e 
articulação entre pesquisa, ensino e extensão e o desenvolvimento institucional.  
§ 2º Conforme Resolução interna que rege as atividades de extensão, Projeto de 
extensão é definido como um conjunto de proposições articuladas de extensão, 
podendo ser isolado ou vinculado a um Programa. 
§ 1º, na versão reformulada é o 3º§ Somente serão aceitos Componentes 
Curriculares para creditação de extensão aqueles que tratarem exclusivamente 
sobre extensão e/ou preverem atividades extensionistas com participação ativa 
do/a estudante na forma definida no art. 18 desta Resolução. 
Na minuta anterior § 2º antigo é o § 4º atual, o §3 na versão anterior é o §5 na 
atual e §4 da anterior é o §6 na atual. 



 
Alteração da redação do Art. 13, na versão reformulada, consta:  
Art. 13. Os Programas e Projetos de Extensão deverão ser orientados para áreas 
de grande pertinência social que garantam a autonomia e o pleno exercício da 
cidadania dos sujeitos sociais com ações voltadas ao desenvolvimento social, 
cultural, econômico, ambiental, humano e educacional do Sul e Extremo Sul da 
Bahia. 
 
Artigo 15 e 16 da Minuta anterior agora são Art 14 e 15 na Minuta reformulada. 
Art. 14. Poderão ser consideradas atividades de extensão para fins de creditação 
projetos vinculados a Programas Institucionais como PIBID, PET, Residência 
Pedagógica e similares, caso atendam aos princípios extensionistas, desde que a 
sua carga horária não seja já equivalente a outro processo educativo de caráter 
obrigatório como Estágio supervisionado, Atividades complementares etc., 
conforme especificado no § 3º do art. 11º desta Resolução.  
Comentário: Desde que a sua carga horária não seja já equivalente a outro 
processo educativo de caráter obrigatório como Estágio supervisionado, 
Atividades complementares etc., conforme especificado. 
 
Art. 15. Parte da carga horária de Componentes Curriculares de Práticas poderá 
ser prevista nos Projetos Pedagógicos de Cursos para fins de integralização de 
créditos de extensão se realizada em atividades de extensão cadastradas e em 
vigência, desde que não haja duplicidade de carga horária entre atividades 
específicas de ensino e de extensão. 
Questionamento: Como isso será computado? Um CC 30horas em que 12h 
seja destinado a atividades de extensão. O curso de extensão será de 12h? e 
o CC de 18h? – Fundamentação: De acordo com a Minuta não pode haver 
duplicidade de carga horária. Obs: Isso deverá estar explicitado nos PPCs e 
baremas da creditação de extensão.  
 
CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 
Minuta anterior Arts. 17 a 24 na Minuta reformulada Arts. 16 a 25 
Art. 16. As atividades de extensão serão desenvolvidas sob a coordenação de 
um/a docente ou técnico-administrativo/a em educação que tenha formação de 
nível superior.  
Art. 17. O/A estudante deverá ter participação ativa como membro da equipe 
executora nas atividades de extensão. 
§ 1º Compreende-se por participação ativa do/a estudante os seguintes modos de 
atuação em atividades de extensão: 
I - Programas e Projetos de Extensão: como bolsista; colaborador/a voluntário/a; e 
estudante em atividade curricular;  
II - Cursos, Minicursos e Oficinas de Extensão: como facilitador/a; ministrante ou 
membro/a da comissão organizadora;  
III - Eventos de Extensão: como facilitador/a; ministrante; palestrante, monitor/a, ou 
membro/a da comissão organizadora;  
IV - Prestação de Serviços: como prestador/a do serviço ou membro/a da comissão 
organizadora.  
V - Elaboração de Produtos: como membro de equipe de projetos que envolvam 
contribuições na construção ou atualização de produtos educativos, culturais, 
comunicacionais, tecnológicos, dentre outros.  



§ 2º Atividades em que a participação do/a estudante não for comprovadamente 
como membro da equipe executora, mas apenas como ouvinte, cursista, assistente 
de laboratório ou outra similar, não serão consideradas creditáveis, podendo ser 
aproveitadas apenas como Atividades Complementares. 
(...) 
Art. 19. São atribuições da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX): 
V - produzir os instrumentos de avaliação da creditação no que diz respeito aos 
princípios e diretrizes nacionais e internas da extensão universitária;  
VI - avaliar as propostas encaminhadas pelos Colegiados de cursos de Graduação 
no que diz respeito à creditação da extensão, emitindo pareceres;  
VII - acompanhar e orientar a implementação da creditação da extensão pelos 
cursos de Graduação da UFSB. - Contemplado na Resolução 7 
 
Minuta reformulada inserção Art 20 (na minuta anterior não tinha atribuição 
das unidades acadêmicas). 
Art. 20. São atribuições das Unidades Acadêmicas:  
I - supervisionar a organização e a oferta das atividades de extensão creditáveis 
ofertadas;  
II - auxiliar a articulação entre colegiado de cursos, corpo discente e comunidade 
externa durante a elaboração, a implantação e o acompanhamento das atividades 
de extensão dos cursos;  
III - oferecer apoio aos colegiados de cursos, docentes e/ou técnicos/as-
administrativos/as responsáveis por ações, projetos e programas de extensão 
creditáveis;  
IV - manter diálogo com a Coordenação de Campus, a fim de organizar o fluxo de 
atividades no que diz respeito à reserva de veículos, escala de motoristas e outras 
necessidades de sua competência. 
 
Minuta reformulada inserção Art 25 (na minuta anterior não tinha atribuição 
dos/as estudantes). 
Art. 25. São atribuições dos/as estudantes:  
I - acompanhar a oferta de atividades de extensão creditáveis no seu curso e em 
outros cursos;  
II - matricular-se nas atividades de extensão creditáveis;  
III - submeter relatório das atividades de extensão conforme orientação do/a 
responsável pelo Programa ou Projeto;  
IV - solicitar declarações de participação nas atividades de extensão para 
creditação;  
V - solicitar aproveitamento dos créditos de extensão. 
 
CAPÍTULO VI DO APROVEITAMENTO DA CARGA HORÁRIA 
Minuta anterior arts. 25 e 26 na Minuta reformulada 26 a 27- mesmo teor. 
 
CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Minuta anterior arts. 27 a 32 na Minuta reformulada 28 a 33- mesmo teor. 
 
b) RESOLUÇÃO N. 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, DO CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO – (Trechos selecionados) 
Leitura da Resolução n. 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de 
Educação, e m que se destaca: 



 
CAPÍTULO I - DA CONCEPÇÃO, DAS DIRETRIZES E DOS PRINCÍPIOS 
Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais 
deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos; - Contemplado na Minuta 
UFSB  
Art. 5º Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação 
Superior:  
I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da 
troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 
contemporâneas presentes no contexto social;  
II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos 
seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja 
valorizada e integrada à matriz curricular;  
III - a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores 
da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por 
outras atividades acadêmicas e sociais;  
IV - a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo 
pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e 
tecnológico - Contemplado na Minuta UFSB  
 
Art. 7º São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam 
diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que 
estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e 
conforme normas institucionais próprias.  
Art. 8º As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos 
políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades:  
I - programas;  
II - projetos;  
III - cursos e oficinas;  
IV - eventos;  
V - prestação de serviços 
Art. 9º Nos cursos superiores, na modalidade a distância, as atividades de 
extensão devem ser realizadas, presencialmente, em região compatível com o polo 
de apoio presencial, no qual o estudante esteja matriculado, observando-se, no que 
couber, as demais regulamentações, previstas no ordenamento próprio para oferta 
de educação a distância. – Contemplado na Minuta  reformulada UFSB  
 
CAPÍTULO II DA AVALIAÇÃO  
Art. 10 Em cada instituição de ensino superior, a extensão deve estar sujeita à 
contínua autoavaliação crítica, que se volte para o aperfeiçoamento de suas 
características essenciais de articulação com o ensino, a pesquisa, a formação do 
estudante, a qualificação do docente, a relação com a sociedade, a participação 
dos parceiros e a outras dimensões acadêmicas institucionais.  
Art. 11 A autoavaliação da extensão, prevista no artigo anterior, deve incluir:  
I - a identificação da pertinência da utilização das atividades de extensão na 
creditação curricular;  
II - a contribuição das atividades de extensão para o cumprimento dos objetivos do 
Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Projetos Pedagógico dos Cursos;  



III - a demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante. 
Parágrafo Único. Compete às instituições explicitar os instrumentos e indicadores 
que serão utilizados na autoavaliação continuada da extensão. - Contemplado na 
Minuta UFSB  
 
Art. 12 A avaliação externa in loco institucional e de cursos, de responsabilidade do 
Instituto Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC) deve considerar para efeito de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos, bem como para o credenciamento e recredenciamento 
das instituições de ensino superiores, de acordo com o Sistema Nacional de 
Avaliação (SINAES), os seguintes fatores, entre outros que lhe couber:  
I - a previsão institucional e o cumprimento de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação para as 
atividades de extensão tipificadas no Art. 8º desta Resolução, as quais deverão 
fazer parte da matriz curricular dos cursos;  
II - a articulação entre as atividades de extensão e as atividades de ensino e 
pesquisa realizadas nas instituições de ensino superior;  
III - os docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos 
cursos de graduação. - Contemplado na Minuta UFSB  
 
CAPÍTULO III DO REGISTRO 
Art. 13 Para efeito do cumprimento do disposto no Plano Nacional de Educação 
(PNE), as instituições devem incluir em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), os seguintes termos, entre outros:   
I - a concepção de extensão, que se ajuste aos princípios estabelecidos na 
presente Resolução, a ser aplicado na formulação dos projetos pedagógicos dos 
cursos superiores, quando necessários;  
II - o planejamento e as atividades institucionais de extensão;  
III - a forma de registro a ser aplicado nas instituições de ensino superiores, 
descrevendo as modalidades de atividades de extensão que serão desenvolvidas;  
IV - as estratégias de creditação curricular e de participação dos estudantes nas 
atividades de extensão;  
V - a política de implantação do processo autoavaliativo da extensão, as 
estratégias e os indicadores que serão utilizados para o cumprimento das 
disposições constantes no art. 4º desta Resolução; - Contemplado na Minuta 
UFSB  
VI - a previsão e as estratégias de financiamento das atividades de extensão. – 
Não contemplado na Minuta UFSB  
 
Art. 14 Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) dos cursos de graduação devem 
ressaltar o valor das atividades de extensão, caracterizando-as adequadamente 
quanto à participação dos estudantes, permitindo-lhes, dessa forma, a obtenção de 
créditos curriculares ou carga horária equivalente após a devida avaliação.  
Art. 15 As atividades de extensão devem ter sua proposta, desenvolvimento e 
conclusão, devidamente registrados, documentados e analisados, de forma que 
seja possível organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e 
os conhecimentos gerados.  
Parágrafo único. As atividades de extensão devem ser sistematizadas e 
acompanhadas, com o adequado assentamento, além de registradas, fomentadas 



e avaliadas por instâncias administrativas institucionais, devidamente 
estabelecidas, em regimento próprio.  
Art. 16 As atividades de extensão devem ser também adequadamente registradas 
na documentação dos estudantes como forma de seu reconhecimento formativo. 
Art. 17 As atividades de extensão podem ser realizadas com parceria entre 
instituições de ensino superior, de modo que estimule a mobilidade 
interinstitucional de estudantes e docentes. - Contemplado na Minuta UFSB  
 
CONCLUSÃO E SUGESTÕES 
 
De maneira geral a versão atualizada da Minuta de Creditação de extensão da 
UFSB, e ainda em construção, contempla o que é preconizado na Resolução n. 
7/2018, acrescidas de algumas especificidades próprias da UFSB. No entanto, o 
Colegiado LICNT destaca e questiona: 
 
a) Não foi contemplada na Minuta de Creditação de extensão da UFSB (versão 

anterior nem na atual) a previsão e as estratégias de financiamento das 
atividades de extensão, conforme determina Resolução n. 7/2018. Este ponto é 
importante e deve estar previsto em documento uma vez que nem todas as 
ações de extensão conseguem financiamento via editais ou órgãos de 
financiamento. As ações de extensão têm custos, que muitas vezes recaem 
para custeio do próprio corpo docente. Seria importante que a Minuta indicasse 
caminhos aos quais os programas e projetos de extensão possam captar 
recursos financeiros de forma sustentável para apoiar suas ações, seja por 
forma de cobrança de inscrições a preços módicos ou bazares solidários para 
arrecadação de fundos, como alternativa de manter gratuidade de inscrição nas 
ações de extensão, entre outras alternativas. Sugestão: Inserir no Art.20 nas 
atribuições das Unidades Acadêmicas, de forma mais específica, as atribuições 
que as Unidades Acadêmicas têm que não se resume apenas à logística, mas 
de materiais, operacionalização e suporte de infraestrutura para todas as  
atividades extensionistas (de todos os cursos) acontecendo simultaneamente. 

 
b) Sugerimos tornar mais evidente na Minuta de Creditação de extensão da 

UFSB em relação à computação de carga horária, de modo a explicitar estar de 
acordo com o Art. 11. § 3º, o colegiado destaca um conflito entre §3° do art. 11 
com os artigos 12 e 15. Importante considerar que muitas atividades previstas já 
constam nas atividades complementares aceitas no PPC. A não objetividade 
nesse aspecto gerou falta de entendimentos sobre como essa carga horária 
será contabilizada sem duplicidade; explicitar ainda como uma parte da carga 
horária de Componente curricular com caráter extensionista pode ser validada 
como creditação de extensão sem duplicidade, e como a carga horária de 
extensão será inserida no Sigaa, de forma unificada e sem duplicidade, entre 
outros questionamentos. 

 
Em relação à carga horária, o Colegiado tem alguns questionamentos: 
 

• Como a carga horária do docente será computada?  
 

• No art. 15: Existe um percentual máximo da carga horária que possa ser 
atribuída para extensão? 



 

• Será como Atividade Complementar? Como será computado? Será 
automático no SIGAA?  

 

• Qual porcentagem da carga horária docente poderá ser destinada às 
atividades de extensão? 

 

• O NDE terá que criar atividades extensionistas próprias do curso, com 
lançamento da atividade no planejamento destinando docente? 
 

c) Sugestão de inclusão de uma Disposição Transitória no Capítulo VII, Parágrafo 
único, explicitando que a dispensa da carga horária equivalente aos 10% não 
trará prejuízo ao/a discente, e se houver, deixar explicitado. 
 

d) Sugestão: Inserir nas atribuições da PROEX, explicitar que esta será a 
instância de validação e creditação das atividades.  

 
e) Por fim, conforme Comissão de Acessibilidade e Inclusão da UFSB, que estão 
em processo de elaboração de Minuta de resolução da Política de Acessibilidade e 
Inclusão da UFSB, destacou, em e-mail encaminhado pelo decanato dia 02 de 
junho de 2020 “a importância e a necessidade de se abordar a acessibilidade e 
inclusão de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 
transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação, expressamente 
nas Propostas Pedagógicas dos Cursos de graduação e de pós-graduação. (...) em 
consonância com a legislação vigente e com os fundamentos de nossa Instituição 
voltados às ações afirmativas e à Educação Especial, em perspectiva inclusiva, 
como modalidade de ensino transversal à Educação Superior, lembramos que nas 
revisões e elaborações de PPC e APCN faz-se fundamental abordar a 
acessibilidade e inclusão como questão curricular e como formas de garantir a 
inclusão de todos os discentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão”. 
Foi observada (versão anterior e na atual da Minuta) total ausência a menção sobre 
Acessibilidade e Inclusão tanto na Resolução n. 7/2018 quanto na Minuta de 
Creditação de extensão da UFSB. Considerando o caráter inclusivo que a UFSB 
tem em sua razão de ser institucional, e que a Minuta pode acrescentar aspectos 
pertinentes e contextualizados a realidade da instituição, sugerimos que sejam 
incluídas diretrizes e orientações sobre aspectos relacionados à Acessibilidade e 
Inclusão nos programas, projetos e ações de extensão da UFSB. 
f) Realizar revisão ortográfica e erros de digitação. 

 
Sem mais a acrescentar, 

 
Teixeira de Freitas-BA  

17/06/2020, reformulado em 28/07/2020. 
 

Dra. Danielle Barros Silva Fortuna 
Siape 3089910 
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Assunto: Minuta de resolução sobre a Creditação das Ações de Extensão nos cursos da UFSB 

I) Apresentação:  

A relatoria trata da analise da minuta para a creditação das ações de extensão no âmbito do 

currículo dos cursos da UFSB, elaborado pela Pró Reitoria de Extensão em atendimento às deliberações e 

atualizações da Política Nacional de Extensão Universitária, com vistas à adequação dos PPCs dos cursos 

que terão continuidade na universidade. 

II) Detalhamento:  

O ponto central do documento refere-se a creditação de um mínimo de 10% da carga horária total 

dos currículos dos cursos em atividades de extensão. Esta resolução é apresentada no artigo 1 e ao longo do 

Capítulo 1 do documento, em que se detalha que tal percentual será estimado do somatório das cargas 

horárias totais de componentes curriculares, estágios obrigatórios, atividades complementares etc. 

 O documento, em seu Capítulo 2, descreve as diretrizes que estruturam a política de extensão da 

UFSB e apresenta como objetivos: 

I - ampliar as relações entre a UFSB e a sociedade pelo estímulo à troca de saberes e pelo 
incentivo à participação ativa dos diferentes segmentos na vida da universidade 
(comunidades, grupos organizados da sociedade civil, órgãos governamentais e empresas 
públicas ou privadas);  
II - desenvolver ações de comunicação e informação que favoreçam a difusão do 
conhecimento científico pelo envolvimento da comunidade acadêmica em pautas relativas 
ao desenvolvimento regional/territorial;  
III - integrar ensino, pesquisa e extensão pelo incentivo ao envolvimento dos/as estudantes 
da UFSB na socialização do conhecimento científico, praticando-o em áreas que interessam à 
sociedade, com ênfase na construção coletiva e colaborativa de tecnologias sociais;  
IV - contribuir para a formação acadêmica do corpo discente da UFSB, priorizando a conexão 
entre diversos saberes e práticas, a fim de consolidar ações efetivamente transformadoras 
entre a Universidade e a sociedade;  
V - avaliar e fortalecer as políticas públicas nos territórios de abrangência da UFSB, 
contribuindo para o desenvolvimento em seus diversos aspectos (educacional, social, 
econômico, ambiental, cultural, etc.), inspirando a participação cidadã nos processos de 
construção, crítica e controle social dessas políticas, para que sejam de fato socialmente 
referenciadas;  
VI - incentivar a geração de produtos, serviços, técnicas e processos em conjunto com as 
comunidades e sociedade civil organizada dos territórios Sul e Extremo Sul da Bahia a partir 
das atividades de extensão;  
VII - apoiar comunidades urbanas e do campo e demais organizações da sociedade civil sem 

fins lucrativos com conhecimentos especializados, na forma de assessoria, consultoria ou 

assistência técnica. 

 Ainda o Capítulo 2 destaca que as práticas consideradas ações de extensão são aquelas que envolvam 

intervenções em comunidades externas a universidade, subsidiadas por processos culturais, científicos, 

tecnológicos, pedagógicos e artísticos que contribuam para a formação do/as estudantes, docentes técnicos. 

Ressalta também que ações voltadas exclusivamente para públicos internos são configuram extensão.  
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 No capítulo 3, que trata das diretrizes de creditação, destaca-se a importância dos cursos adequarem 

seus Projetos Pedagógicos no sentido de articular atividades ensino-pesquisa-extensão com os conteúdos 

curriculares. Também ressalta a obrigatoriedade da discriminação do quantitativo das ações de extensão na 

matriz curricular dos cursos, bem como a indicação das cargas horárias mínima e máxima, assinalando 

critérios de avaliação e vedação no julgamento de tais ações. 

 O Capítulo 4 discrimina e define as modalidades de ações que poderão ser creditadas como extensão, 

a saber: componentes curriculares de natureza optativa ou livre, programas e projetos de extensão, cursos, 

minicursos, oficinas e eventos no âmbito da UFSB, desde que devidamente registrados no Sistema de 

Gerenciamento Acadêmico (SIGAA), programas e projetos de outras instituições, desde que coorientado ou 

sob responsabilidade de servidos da UFSB, prestação de serviços, remunerados ou não, e produtos 

elaborados no âmbito de e  vinculados a programas ou projetos de extensão da UFSB. Da mesma forma, 

destaca que os projetos vinculados a programas institucionais como PIBID, Residência Pedagógica, PET e 

similares poderão ter carga horária creditada como extensão, desde que tais cargas horárias não sejam 

equivalentes a processos obrigatórios como estágio supervisionado. 

 O Capítulo 5 trata das atribuições e da participação dos estudantes nas ações de extensão e das 

responsabilidades dos diferentes setores da estrutura universitária na articulação das ações. Assim, de modo 

geral, ao estudante cabe participações como bolsista (em projetos), facilitador, ministrante ou palestrante 

(em minicursos, cursos e eventos), prestador (em serviços a comunidade) e membro de equipe (em processos 

de elaboração de produtos). Às instâncias administrativas (PROEX e PROGEAC) cabe a parametrização das 

ações e o acompanhamento de seu cumprimento, entre outras; no âmbito dos cursos, os Colegiados e NDEs, 

ficam responsáveis pela oferta, avaliação e integralização das cargas horárias oriundas de ações de extensão 

no histórico dos alunos; e, no âmbito dos projetos e programas, cabe aos seus responsáveis/proponentes, o 

cadastro das ações no SIGAA, a orientação dos bolsistas e o acompanhamento das ações durante o período 

de vigência. 

 O Capítulo 6 descreve o processo de aproveitamento da carga horária, que será feita mediante 

atendimento aos seguintes critérios: 1) que as atividades a serem creditadas não sejam anteriores ao ingresso 

na UFSB; 2) que se apresente documento que comprove autenticidade; e 3) que a ação esteja em acordo 

com os critérios da resolução objeto desta análise aos requisitos do PPC do curso que a creditará. Também 

destaca que ações realizadas no 1º ciclo poderão ser integralmente aproveitadas quando da progressão para 

cursos de segundo ciclo. 

III) Parecer:  

No que tange a atuação do Colegiado e do NDE da LIL, destaco que, ainda que minuta não discrimine 

que o trabalho dos Colegiados e NDEs que tiveram cursos descontinuados no processo de reestruturação da 

UFSB, entendo ser importante que o Colegiado e o NDE do curso de Licenciatura Interdisciplinar em 

Linguagens e suas Tecnologias do campus Paulo Freire se engaje na discussão de propostas de adequação do 

Projeto Pedagógico do curso que, ainda que não figure impacto no percurso dos estudantes em processo de 

formação, podem contribuir para a construção dos PPCs dos cursos de LIL que serão continuados e de cursos 

em processo de implementação como, por exemplo, o Bacharelado em Mídias Digitais, que contará com a 

atuação de docentes oriundos deste colegiado. 
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Em relação ao objeto desta análise: Considerando a versão inicial do documento, socializada com a 

comunidade acadêmica em 14/06/2020 e a versão revisada do documento, discutida em reunião da PROEX, 

PROGEAC e Unidades Acadêmicas, realizada em 18/07/2020, em que foram inseridos no documento seções 

que tratam de 

  Art. 1 

§ 1º As atividades de extensão creditáveis deverão ser desenvolvidas, prioritariamente, na 
modalidade presencial.  
§ 2º Em situações de excepcionalidade, as atividades de extensão creditáveis poderão ocorrer de 

forma hídrida ou remota. 

Capítulo V 

Art. 21. São atribuições das Unidades Acadêmicas:  
I - supervisionar a organização e a oferta das atividades de extensão creditáveis ofertadas;  
II - auxiliar a articulação entre colegiado de cursos, corpo discente e comunidade externa durante a 
elaboração, a implantação e o acompanhamento das atividades de extensão dos cursos;  
III - oferecer apoio aos colegiados de cursos, docentes e/ou técnicos/as-administrativos/as 
responsáveis por ações, projetos e programas de extensão creditáveis;  
IV - manter diálogo com a Coordenação de Campus, a fim de organizar o fluxo de atividades no que 
diz respeito à reserva de veículos, escala de motoristas e outras necessidades de sua competência.  
Art. 26. São atribuições dos/as estudantes:  
I - acompanhar a oferta de atividades de extensão creditáveis no seu curso e em outros cursos;  
II - matricular-se nas atividades de extensão creditáveis;  
III - submeter relatório das atividades de extensão conforme orientação do/a responsável pelo 
Programa ou Projeto;  
IV - solicitar declarações de participação nas atividades de extensão para creditação. 

 o Colegiado da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens é de parecer FAVORÁVEL ao texto do 

documento, bem como das inserções feitas a partir da leitura e contribuições da comunidade acadêmica, 

resguardada a seguinte consideração: 

Que se reconsidere o disposto no parágrafo 2º, do Art. 28, do Capítulo VI, que prevê: 

“Estudantes que ingressarem na graduação da UFSB (em cursos de primeiro e/ou de segundo 

ciclo) como portadores/as de diploma de outras instituições não poderão aproveitar a carga 

horária referente à creditação da extensão.” 

 Sugere-se a elaboração de critérios de avaliação para tais ações se observado que as atividades 

realizadas se enquadram nas diretrizes estabelecidas pela Resolução da UFSB e estiverem de acordo com as 

diretrizes da PNEU. Entendemos que uma possibilidade de critérios a ser adotada pode ser o aproveitamento 

de parte da carga horária de extensão realizada na instituição do diploma do aluno e a outra parte 

participação em projeto de extensão da UFSB. Esse movimento, dadas as condições essenciais de análise de 

cada caso, poderá contribuir para a integralização da carga horária de alunos que, por impossibilidade de 

participação integral em programas e projetos da universidade em função de questões trabalhistas, em 

especial alunos matriculados em cursos noturnos, evitando-se, dessa forma, a retenção de alunos. 

Teixeira de Freitas, 04 de julho de 2020. 

Colegiado da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias 
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COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ARTES
COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES

Parecer da Minuta de Resolução que dispõe especificamente sobre a creditação das Atividades
de Extensão nos  currículos  dos cursos  de  Graduação da Universidade Federal  do Sul  da
Bahia.

Proponentes: a) PROEX e PROGEAC; b) LI Artes e BI Artes do CPF

Histórico/Apresentação:

Expressas em uma Minuta, as diretrizes da creditação da Extensão Universitária da UFSB
nortearam a pauta da reunião institucional realizada em 18 de junho de 2020. Após o encontro,
alguns pontos de reflexão foram solicitados como retorno da comunidade acadêmica à proposta
aventada. O primeiro deles foi a discussão entre as/os integrantes dos colegiados de curso com o
objetivo de propor adequações e mudanças na Minuta para posterior encaminhamento à Comissão
Institucional  presidida  pela  PROEX  e  pela  PROGEAC.  O  segundo  ponto  foi  o  incentivo  à
reformulação dos PPCs dos cursos, tendo como base a discussão empreendida a partir da Extensão.
Por último, ficou a cada coordenação de curso enviar para a Comissão Institucional o resultado de
seus debates até o dia 18 de julho de 2020. A Resolução em construção tem como base genérica a
Constituição Federal,  a Lei de Diretrizes  e Bases,  o Plano Nacional  de Educação (2014-2024),
dentre outros. Apresenta, contudo, uma atenção especial à Resolução nº 07/2018 do CNE/CES e à
Resolução nº 24/2019 da UFSB como referências de sua criação. 

Análise:

A proposta de Resolução para a creditação das Atividades de Extensão da UFSB se detém à
obrigatoriedade instituída  pela  Resolução do CNE/CES que determina  o prazo  de  3  anos para
implementação de créditos de Extensão que visem a integralização curricular de, no mínimo, 10%
da carga horária total do curso. A Minuta apresenta os elementos recomendados pelo CNE/CES
acrescidos de informações que dizem respeito ao território e ao contexto de atuação da UFSB. O
documento visa imprimir maior credibilidade pedagógica para estudantes da Graduação, de modo
que estas/estes sejam incentivadas/os ao protagonismo em ações entre a Universidade e os demais
setores da sociedade. Beira em uma de suas perspectivas, a lida mais precisa e, portanto, menos
ambígua da expressão “Extensão Universitária” e, com isso, sua maior exposição no âmbito do
trinômio Pesquisa-Ensino-Extensão. 

Em se tratando da organização de recursos financeiros e humanos, o documento não prevê
as estratégias de financiamento, tampouco, de captação de recursos para as atividades de Extensão,
conforme registra a Resolução da CNE/CES. Em extensão, não estabelece forma de “participação,
registro e valorização do corpo técnico-administrativo” como recomenda a mesma Resolução base.
Por  outro  lado,  a  Minuta  dispõe  informações  acerca  do  aproveitamento  da  carga  horária  de
Atividades de Extensão realizadas e certificadas em outras instituições de ensino no Brasil ou no
exterior ou em diferentes cursos/ciclos da UFSB.
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Flutua no conteúdo da Minuta, alguns aproveitamentos e algumas ausências importantes da
Resolução 24/2019 da UFSB (que dispõe sobre as normas das Atividades de Extensão, mas que não
cita a creditação das atividades). Com isso, para sanar as lacunas de compreensão do significado de
Extensão Universitária – apontadas na reunião supracitada – e consolidar as diretrizes e princípios
da CES, em se tratando da creditação de Atividades de Extensão, proponho que o conteúdo da
Resolução 24/2019 seja revisado e receba em seu corpo as disposições apresentadas nesta Minuta,
de modo que a UFSB tenha apenas um documento com informações das Atividades de Extensão
universitária, bem como sua creditação. 

Recomendações:

Caso  não  haja  a  possibilidade  legal de  agregar  os  artigos  propostos  nesta  Minuta  ao
conteúdo da Resolução 24/2019 e em plena atenção ao encadeamento temático que versa sobre o
mesmo assunto em ambos documentos – mas que não se complementam em sua integralidade –,
recomendo as seguintes modificações:

* (Art.1º) Revisar a data do PNE apresentada no Art. 1º.
* (Art.2º) Como primeiro item do Capítulo I (Definições), informar o significado de Extensão na
Educação Superior Brasileira tal como estabelece a redação do Art. 3º da Resolução nº 07/2018 da
CNE/CES, como expressa o Art. 1º da Resolução 24/2019 da UFSB e em conformidade com os
Arts. 6º, 7º e 13º desta Minuta, com o objetivo patente de reduzir as dúvidas acerca das atividades
de Extensão apontadas na reunião realizada pela PROEX no dia 18/06/2020.
* (Art.4º) Atualizar a redação do art. 4º, de modo que esta esteja em acordo com a retificação da
Resolução nº 07/2018 do CNE/CES, publicada no DOU no dia 18/02/2019, conforme indicado na
nota de rodapé do documento compartilhado. Isto é, no Art. 4º da Minuta, onde se lê: “A Concepção
e  a  prática  que  estruturam  as  Diretrizes  da  Extensão  na  Educação  Superior  [...]”,  leia-se:  “A
Concepção e a prática que estruturam as Diretrizes e Princípios da Extensão na Educação Superior
[...]”.  Ainda  aí,  esses  artigos  da  CNE/CES  07/2018  apresentam  a  definição  de  atividades  de
Extensão na Educação Superior, contudo, não apresentam relatos explícitos sobre a creditação das
Atividades  de  Extensão.  Por  isso,  recomendo  extrair  do  título  do  Art.  4º  da  Minuta  o  termo
“creditação”.
* (Art. 12º) Inserir “Projetos” na redação do item III.
* Na inexistência de algum documento que disponha sobre Núcleo Universitário na UFSB, sugiro
inserir  um  Artigo  que  trate  sobre  a  creditação  de  atividades  que  compreendam  Núcleo  como
integrante da Extensão na Educação Superior 

Parecer:

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação parcial da Minuta de Resolução que dispõe
sobre a creditação das Atividades de Extensão nos currículos dos cursos de Graduação da UFSB.

Rafael dos Prazeres
Teixeira de Freitas, 12 de julho de 2020



Parecer Projeto de Extensão Coreto Sonoro 

Responsável Pela Atividade: MARCUS VINICIUS CAMPOS 
 
 

 

 

O projeto de extensão busca criar um espaço de experimentação e 

divulgação das produções artísticas de músicos no Extremo Sul da Bahia. Se 

apoiando nas possibilidades presentes no mundo virtual, o projeto propõe uma 

reflexão importante acerca do papel da música como uma forma de repensarmos 

a cidade, a cultura regional, as expressividades populares, suas práticas e 

produtos. Como metodologia, por meio de entrevistas com músicos, o projeto se 

propõe a desenvolver a imagem de um “coreto”, espaço para expressão, debate 

e amplificação dessas produções, repensando os artistas em suas práticas, 

apontando para os músicos como sujeitos de um conhecimento importante 

relativo às suas práticas, ao seu espaço e ao mundo. Nesse sentido, o projeto é 

coerente na exposição das suas justificativas, apresentando bem sua proposta 

de realização. Acredito que o projeto será importante e relevante para a região, 

em especial, nos dias de hoje. Diante do exposto, me manifesto favorável ao 

mesmo. 
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Congregação do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências-IHAC 

Parecer sobre projeto de pesquisa  

 

I) Apresentação: 

A relatoria trata da análise da atividade de extensão intitulada “ENUÃY 
PAKHÊ: INTERCULTURALIDADE EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) EM ALDEIAS PATAXÓ”, coordenado pelo Prof. 
Paulo de Tássio Borges da Silva (UFSB), a ser executado durante os meses de 
setembro, outubro e novembro de 2020, de forma remota, e direcionado a 
aldeias Pataxó localizadas no município de Prado – BA. 
 
II) Detalhamento: 
 
A atividade de extensão tem como objetivos: i) Favorecer a apropriação, pelo 
Povo Pataxó, de conhecimentos no enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) 
numa perspectiva intercultural bilíngue (Português/Patxohã); ii) Promover 
diálogos interculturais de educação em saúde indígena, respeitando as práticas 
tradicionais; iii) Mediar a relação entre os conhecimentos biomédicos e os 
saberes Pataxó; iv) Potencializar a promoção da educação em saúde nas 
aldeias Pataxó. Como público interno, a atividade contempla estudantes das 
licenciaturas e bacharelados interdisciplinares e do curso de Medicina da 
UFSB; enquanto público externo, a atividade atenderá professores, estudantes, 
agentes de saúde indígenas, moradores e lideranças das comunidades Pataxó 
do município de Prado – BA. A ação se justifica, tanto na perspectiva da 
educação em saúde quanto na ótica da formação nas licenciaturas e 
bacharelados interdisciplinares, como oferta de oportunidades para diálogos 
colaborativos orientados pela multiculturalidade e a construção de saberes 
acadêmico-científicos das interlocuções com os saberes das comunidades 
tradicionais. O embasamento teórico combina duas perspectivas de ação e 
prática que articulam o trabalho a ser desenvolvido. No campo da educação em 
saúde indígena, a proposta adota a perspectiva da intermedicalidade, a qual 
considera atitudes sóciomédicas de observação e tratamento de questões de 
saúde a partir de práticas médicas hibridas. Para contemplar o eixo da 
educação intercultural, a ação mobiliza estratégias de uso de diferentes 
recursos tecnológicos e híbridos que constituem as dinâmicas do ciberespaço 
para organizar práticas de promoção de educação de saúde nas comunidades 
Pataxó. Como metodologia de trabalho a atividade ancora-se na pesquisa-
ação, por meio da investigação e proposição de soluções para a resolução de 
um problema coletivo, no caso o encaminhamento de estratégias para o 
enfrentamento do coronavírus em aldeias Pataxó, valendo-se de práticas de 
conscientização e produção de materiais informativos utilizando redes sociais, 
recursos de mediação tecnológica e tecnologias digitais de comunicação e 
informação (Facebook, Whatsapp, Youtube e Twitter). Para tanto são 
propostas cinco atividades que envolvem: espaços de interlocução síncrona 
dos participantes para troca de experiências sobre o COVID-19 no contexto 
das comunidades Pataxó, atividades de análise, produção e avaliação de 
materiais autorais, como panfletos, charges, memes, que possam subsidiar 
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Congregação IHAC-CPF/ Parecer sobre projeto de extensão/ ensino/Pesquisa  

estratégias de conscientização e educação em saúde indígena na perspectiva 
bilingue (Português/Patxohã) e a promoção de trocas interculturais, linguísticas 
e educacionais que potencializem a interação entre a UFSB e as comunidades 
tradicionais e contribuam para a minimização do contágio pelo coronavírus. A 
atividade está descrita como autofinanciada e, ao definir seu desenvolvimento 
em condição inteiramente remota, atende às exigências de isolamento social 
recomendadas pela organização Mundial da Saúde. 
 
 
III) Parecer: 
 
A atividade de extensão mostra-se adequadamente justificada, teoricamente 
embasada e apresenta metodologia e objetivos coerentes e bem delimitados. 
Ressalta-se que, em função da contribuição que as ações previstas oferecem 
para a melhorar a qualidade de vida das comunidades indígenas que serão 
atendidas, da mesma forma que asseguram o compartilhamento de 
conhecimentos entre comunidades tradicionais e acadêmicas, e colaboram 
para a formação profissional multicultural dos estudantes dos cursos de 
graduação da UFSB, encaminho PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO da 
atividade de extensão por esta congregação. 
 
 
 

 

Teixeira de Freitas-Bahia, 25 de agosto de 2020 

  

 

_________________________________ 

Eliseu Alves da Silva – SIAPE: 3028733 

Coordenador do Colegiado da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e 

suas tecnologias - IHAC-CPF/ UFSB 
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PARECER  

Instituto de Humanidades Artes e Ciências- IHAC- Campus Paulo Freire 

 

Assunto: 

Solicitação de lotação do Prof. ANTONIO LUIZ ALMEIDA GOIS no Centro de Formação em 

Ciências da Saúde. 

 

Assunto Detalhado: 

Solicitação de alteração de lotação do Prof. ANTONIO LUIZ ALMEIDA GOIS do IHAC-CPF para o 

Centro de Formação em Ciências da Saúde. 

 

Relatoria:  

Lívia Santos Lima Lemos- Decana do IHAC-CPF 

 

I) Apresentação e análise 

 

Este parecer apresenta uma análise da Solicitação de alteração de lotação do Prof. ANTONIO 

LUIZ ALMEIDA GOIS do IHAC-CPF para o Centro de Formação em Ciências da Saúde. 

 

A professor Antônio Luiz é docente do curso de Medicina, não tendo atuação alguma no IHAC-CPF. 

Com a mudança do estatuto da UFSB em que exclui a existência de dupla lotação, motivo pelo qual o 

referido docente ainda ser lotado no IHAC, não faz sentido a sua permanência de lotação nessa Unidade.   

 

Sua mudança de lotação para o CFCS segue uma organização natural, após a mudança do estatuto, 

aprovada no Conselho Superior. 

 

II) Parecer 

 

Diante do exposto no item I sou de parecer favorável a alteração de lotação do Prof. ANTONIO LUIZ 

ALMEIDA GOIS do IHAC-CPF para o Centro de Formação em Ciências da Saúde 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Lívia Santos Lima lemos 

Decano(a) do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 

Campus Paulo Freire – UFSB 
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https://email.ufsb.edu.br/h/printmessage?id=14324&tz=America/Sao_Paulo 1/1

De : antonio gois <alagois66@yahoo.com.br>
Assunto : Ajuste de lotação.

Para : William Rodrigues de Freitas
<william.freitas@ufsb.edu.br>

SerproMail william.freitas@ufsb.edu.br

Ajuste de lotação.

seg, 27 de jul de 2020 12:26

Prezado Prof William, 

Solicito ajuste de minha lotação do IHAC-CPF para o CFCS tendo em vista que atuo como professor do Curso
de Medicina da UFSB.
Agradeço antecipadamente. 

Att, 

Antonio Gois
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MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 49/2020 - CFS (11.01.07.01) 
(Identificador: 202016051) 

Nº do Protocolo: 23746.004261/2020-27
Teixeira De Freitas-BA, 03 de Agosto de 2020.

Título: Alteração de Lotação Primária de Professor Antônio Gois

À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

O professor Antônio Gois solicitou no dia 27/07/2020, o ajuste de lotação primária.
A congregação do CFCS  no dia 28/07/2020 deliberou pela aprovação do ajuste de lotação do professor.
Considerando a aprovação pela Congregação do CFCS, solicito ajuste de lotação primária do servidor.

Atenciosamente,
William R Freitas

Para realizar o download do arquivo em anexo, clique: 
Ajuste de lotação de antonio.pdf 

(Autenticado em 03/08/2020 09:43) 
WILLIAM RODRIGUES DE FREITAS 

DIRETOR - TITULAR 
Matrícula: 1965070 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
informando seu número: 49, ano: 2020, tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO, data de emissão: 03/08/2020 e

o código de verificação: 5ecf6cbd6c
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 03/08/2020

MEMORANDO Nº 162/2020 - SCR (11.01.03.01.01.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 03/08/2020 18:56 ) 
SILVIA GABRIELA PARAIZO SOUZA ROCHA 

CHEFE DE SETOR

1080074

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 162 2020 MEMORANDO 03/08/2020 f37b598d67

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

