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

14/02/2019, metapresencialmente e presencialmente na sala de reuniões da PROSIS. 
 

Aos 14 (catorze) dias do mês de fevereiro 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. INFORMES; 2.ATAS ANTERIORES; 3. 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO; 4. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO EDITAL 

14/2018; 5. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA E 

DISTRIBUIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS DO EDITAL 16/2018 

(MESTRES DO SABER); 6. REFORMULAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE 

CADASTRO E RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO NO MÓDULO 

DE EXTENSÃO DO SIGAA; 7. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO; 8. AVALIAÇÃO DE RELATÓRIOS; 9. MINUTA 

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) DE LIGAS ACADÊMICAS; 10. O QUE 

OCORRER. Compareceram à reunião os seguintes participantes: Rosane Rodrigues da 

Costa Pereira, Peolla Paula Stein, Isabel Cristina Belasco (metapresencialmente), 

Hayana Ramos Lima (metapresencialmente), Eliseu Alves da Silva 

(metapresencialmente), Juliana Rocha Duarte Neves (metapresencialmente), 

Juliana Gontijo (metapresencialmente), Givanildo Silva Santos, Marina Rodrigues 

Miranda (metapresencialmente), Fernando Mauro Pereira Soares e Lilian Reichert. 

Iniciada a reunião a Profª Rosane Pereira divulgou o item 01 da Pauta, informes:  Expôs 

o Planejamento do Lançamento de Editais de Extensão da UFSB para 2019; Informou 

que a administração do recurso de apoio financeiro para atividades de Extensão vai ser 

feito pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEX; O próximo edital para 

Mestre dos Saberes vai ser lançado no início do próximo quadrimestre; Vai ser lançado 

edital para o Programa de Ligas Acadêmicas e as propostas serão avaliadas pela Câmara 

Técnica de Extensão conforme determina a Resolução da CTE. A Profª Isabel Belasco 

pediu a palavra para saber sobre a Liga Acadêmica a qual é responsável e que já vem 

atuando e de como ficaria a questão da avaliação. A Profª Rosane Pereira orientou que 

fossem registradas todas as atividades desta Liga já existente e que fornecessem 

certificação para que não se perca o que já foi feito. A Profª Juliana Gontijo solicitou 

que a verba disponível para os projetos de extensão fosse divulgada antes para que 

pudessem fazer as propostas com base nos recursos disponíveis. A Profª Rosane Pereira 

esclareceu que o Edital vai ser lançado com antecedência suficiente para preparar a 

proposta. A Profª Rosane Pereira também informou que a PROPA está estudando uma 

regulamentação para que o professor com dedicação exclusiva tenha a possibilidade de 

prestar serviços ou consultoria atendendo ao que a lei determina. Em seguida foi abordado 
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o item 02 da pauta: leitura e análise das atas anteriores para posterior assinatura. O grupo 

decidiu por enviar sugestões no dia seguinte à reunião.  A Profª Isabel Belasco pediu a 

palavra para solicitar que relatórios fossem entregues anualmente e não semestralmente 

por causa das atividades acadêmicas. O item 03 da pauta foi apresentado por Profª 

Rosane Pereira que solicitou deliberação dos pedidos do Profº Rafael Siqueira de 

Guimarães e Carlos Eduardo Pereira. O Profº Rafael enviou comunicado à CTE 

informando que a Prefeitura de Ilhéus e Secretaria de Educação solicitaram que a 

atividade fosse estendida até maio de 2019. O Profº Carlos Eduardo enviou comunicado 

à CTE informando que em virtude de o material solicitado por ata ter chegado atrasado, 

a realização de sua atividade precisou ser protelada. A Profª Lilian Reichert sugeriu que 

a data de entrega de relatórios de conclusão das atividades fosse prorrogada para todos. 

Profª Rosane Pereira colocou em pauta o item 04 e a CTE concluiu que o prazo de 

execução e entrega de relatório do Edital 14/2018 poderia ser prorrogado mas pediu que 

quem necessitasse estender ainda mais o prazo de realização de suas atividades enviasse 

um e-mail para a coordenação de extensão justificando seu pedido, que seria analisado 

pela Câmara Técnica de Extensão. Profª Isabel Belasco perguntou se o Mestre dos 

Saberes desistisse de realizar a atividade por algum impedimento se seria preciso fazer o 

relatório. Profª Rosane Pereira informou que sim pois a informação ficaria em aberto 

no sistema e o professor ficaria impedido de cadastrar outra proposta. Profª Peolla Stein 

sugeriu que houvesse uma maneira mais fluida de analisar os pedidos de prorrogação para 

que não fosse necessário agendar reunião extraordinária. Profª Lilian Reichert sugeriu 

que a análise fosse feita por uma Relatoria da CTE. Profª Rosane Pereira informou que 

o prazo de realização das atividades de extensão do Edital Prosis nº 14/2018 seria 

prorrogado até 19 de março para todos. Profº Fernando Moura solicitou que que fosse 

passada uma lista de itens que já foram adquiridos por Ata. Em seguida Profª Rosane 

Pereira questionou aos presentes se concordavam com o pedido de prorrogação de Prof. 

Rafael Siqueira de estender a execução de sua atividade por até 03 (três) meses e os 

presentes concordaram. Profª Peolla Stein sugeriu que os próximos pedidos de 

prorrogação dos prazos fossem encaminhados à Coordenação de Extensão com um ciente 

da Congregação do Centro de Formação. Houve votação para decidir se a prorrogação 

dos prazos deveria passar pelo Decanato, Congregação ou ir direto para a Coordenação 

de Extensão e a maioria decidiu pela Congregação do Centro de Formação. Profª Rosane 

Pereira informou que essas orientações de procedimento poderiam ser colocadas em uma  

Instrução Normativa a ser elaborada pela CTE . Quanto ao item 05 da pauta Profº Eliseu 

Alves informou que foi cadastrado projeto de Mestre dos Saberes para o Edital 16/2018 

que não teria sido avaliado e Profª Peolla Stein comunicou que houve problemas técnicos 

no SIGAA, o que impediu visualização da inscrição do referido projeto no sistema, mas 

que a Coordenação de Extensão verificaria junto à PROTIC o que teria acontecido e 

resolveria a situação para que o projeto cadastrado não fosse prejudicado, remetendo-o 

para análise da CTE. Item 06 da pauta: Profª Rosane Pereira orientou que encaminhará 

os relatórios por e-mail, podendo ser de 01 (um) a 02 (dois) relatórios para cada membro 

da CTE analisar. Esclareceu que como não seria possível enviar os relatórios pelo sistema 

devido a problemas técnicos, os mesmos seriam enviados por e-mail. Item 07 da pauta:  

Profª Rosane Pereira esclareceu aos demais membros da CTE que seria preciso observar 
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com mais critério se as propostas que têm chegado para análise teriam caráter de extensão 

e que seria necessário trabalhar uma Instrução Normativa sobre isso, pois algumas das 

propostas teriam caráter de ensino, pesquisa ou capacitação de servidor, assim como 

atividades que teriam perfil de extensão, mas não atendem ao público externo, o que 

inviabilizaria ser de extensão. Informou que essas propostas haviam sido encaminhadas 

pela professora Peolla para a Progeac para certificação. Item 08 da pauta: Profª Rosane 

Pereira sugeriu, em virtude do horário, que fosse agendada uma reunião extraordinária 

para discutir a Instrução Normativa (IN) das Ligas Acadêmicas e os presentes acataram 

ficando a referida reunião agendada para 07/03/2019, às 9:00h. 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, 14 (catorze) de fevereiro de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


