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

12/03/2019. 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), das 9:00 às 

11:30, reuniram-se presencialmente membros da Câmara Técnica de Extensão - CTE 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, assim como metapresencialmente com membros da CTE em outros Campi, com o 

objetivo de discutir a seguinte pauta: 1. MINUTA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

(IN) DE LIGAS ACADÊMICAS; 2. O QUE OCORRER. Compareceram à reunião os 

seguintes participantes: Isabel Belasco (metapresencialmente), Eliseu Alves da Silva 

(metapresencialmente), Hayana Ramos Lima (metapresencialmente), Juliana 

Gontijo (metapresencialmente), Givanildo Silva Santos (metapresencialmente), 

Gabriela Narezi (presencialmente), Juliana Rocha Duarte Neves (presencialmente), 

Rosane Pereira (presencialmente), Fernando Mauro Pereira Soares 

(presencialmente).  Iniciada a reunião a Profª Rosane Pereira colocou para os demais a 

sugestão de Profª Peolla Paula Stein de colocar a minuta da Instrução Normativa de Ligas 

Acadêmicas disponível para consulta pública pois o documento pode ser enriquecido por mais 

ideias e sugestões. Profº Eliseu Alves sugeriu fazer pelo Google docs.  Profª Hayana Ramos 

sugeriu corrigir o documento antes de disponibilizá-lo. Profº Eliseu Alves sugeriu pedir às 

Secretárias Executivas divulgarem nos Campi. Profª Isabel Belasco sugeriu que seja analisada a 

ideia de disponibilizar a minuta para consulta pública para que o processo não se torne um 

retrabalho. Profº Eliseu Alves ressaltou que considera a ideia interessante pois o documento não 

fica sendo uma “via de mão única”, outras pessoas podem ver coisas que a Câmara não pensou e 

trazer ideias novas. Profª Isabel Belasco sugeriu que o processo de conclusão da IN ficaria mais 

lento colocando à disposição de uma consulta pública e que a CTE poderia cuidar da confecção 

de um documento legal normativo e cada unidade pudesse ter autonomia para trabalhar pois as 

ligas são locais. Profª Rosane Pereira destacou que no momento a Coordenação de Extensão 

está trabalhando na confecção de 02 editais e o PDI e administrativamente só teria condições de 

trabalhar em um edital de Liga Acadêmica a partir de Junho ou Julho de 2019. Em seguida colocou 

a proposta de colocar a minuta da IN para consulta pública em votação e com excessão da profª 

Juliana Gontijo que se absteve, os demais concordaram com a consulta. Em seguida, a Profª 

Rosane Pereira conduziu a reunião procedendo à leitura da minuta junto com os demais 

participantes que foram juntos fazendo alterações até o Artigo 7, Criação do Estatuto, em virtude 

do horário. Ficou decidido que seria agendada uma nova reunião extraordinária para concluir a 

análise da Instrução Normativa – IN. 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 achada conforme, foi aprovada e assinada por 

todos os presentes. Itabuna, 12 (doze) de março de 2019. 


