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Ata da Reunião extraordinária da Câmara Técnica de Extensão, realizada em 

11/04/2019. 
 

Aos onze dias do mês de abril do ano de 2019, das 09:00 às 11:00, reuniram-se os 

membros da Câmara Técnica de Extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia, na 

sala de reuniões da Pró-reitoria de Sustentabilidade e Integração Social – PROSIS, no 

prédio da Reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Jorge 

Amado, no Bairro de Ferradas, Itabuna, Bahia e metapresencialmente no Campus 

Sosígenes Costa e Campus Paulo Freire, com o objetivo de discutir a seguinte pauta: 1. 

Informes; 2. Minuta da Instrução Normativa (IN) de Ligas Acadêmicas. 

Compareceram à reunião os seguintes participantes: Rosane Pereira, Givanildo Santos, 

Juliana Gontijo, Isabel Belasco, Hayana Ramos Lima, Eliseu e Juliana Neves. A profª 

Rosane Pereira presidiu a reunião e iniciou agradecendo a presença de todos, passando, 

em seguida, ao item 1 da pauta, os Informes: Cronograma de Editais – Em janeiro de 

2019 foi encaminhada tabela de cronograma de editais, mas com a mudança de Técnico 

Administrativo da Coordenação de Extensão, haverá atraso no lançamento de editais. O 

novo Técnico vai precisar ser treinado e provavelmente o edital vai ser lançado em 

meados de maio. Mudança de Diretoria da DSIS – Valerie Nicollier está em férias e 

depois se afastará para concluir doutorado. A Coordenação de Extensão completa 01 (um) 

ano de institucionalização e foram registradas cerca de 150 atividades até o momento. Em 

seguida iniciou-se à análise da minuta da Instrução Normativa (IN). A profª Isabel 

Belasco fez as seguintes colocações: que considera o Artigo 10 repetido, questionou a 

necessidade de se registrar a proposta em cartório antes da seleção, sugeriu que oferecer 

02 (dois) editais por ano seria pouco e sugeriu que houvesse uma pequena alteração no 

Regimento da CTE, para que a Câmara não avalie proposta apenas por edital e sim 

também quando houver necessidade pela Coordenação. Profª Rosane Pereira concordou 

com a sugestão e incluiu mudanças na Resolução 006 e sugeriu que a análise do Artigo 

9º da minuta fosse interrompido para que houvesse mudanças na Resolução. Profª Juliana 

Gontijo concorda com profª Isabel Belasco que os editais para Ligas Acadêmicas sejam 

de Fluxo Contínuo e a Profª Hayana Ramos também. Profª Rosane Pereira sugeriu que se 

continuasse com a análise da minuta da IN e fosse agendada uma reunião para discutir 

mudanças na Resolução 006 que seria levada ao CONSUNI para depois voltar para 

concluir a IN. Ficou agendada reunião para o dia 31/05/2019 e informado que até o dia 

31 todos da CTE anotem observações para quanto à Resolução que vai ser discutida. 

Ficou decidido que o documento que seria o Anexo II será disponibilizado no Google 

docs para análise e edição até a reunião do dia 31/05/2019. Como nada mais houvesse a ser 

dito, foi encerrada a reunião, e eu, Luciana Rosa Batista, Secretária Executiva da Diretoria de 

Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em 

conformidade, deverá ser aprovada e assinada por todos os membros presentes. Itabuna, 11 de 

abril de 2019. 


