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Ata da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Extensão, realizada em 06.06.2019, 

metapresencialmente e presencialmente na sala de reuniões da PROSIS. 
 

No dia 06 (seis) de junho de 2019, das 09:00 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.AVALIAÇÃO DA MINUTA DO MODELO DE ESTATUTO DAS 

LIGAS ACADÊMICAS. 3. MODIFICAÇÕES NA RESOLUÇÃO 006/2018; 4.O 

QUE OCORRER. Compareceram à reunião os seguintes participantes: Rosane 

Rodrigues da Costa Pereira, Juliana Gontijo (metapresencialmente), Givanildo 

Silva Santos (metapresencialmente), Jomar Jardim, Hayna Ramos 

(metapresencialmente), Juliana Neves e Eliseu Alves da Silva 

(metapresencialmente). Iniciada a reunião a Profª Rosane Pereira divulgou os 

informes: a chegada da Assistente Administrativa Thainã Freire, que cuidará da Gestão 

do Módulo de Extensão no sistema; edital de bolsas de extensão, com previsão para 

Agosto; edital de apoio financeiro, que estará condicionado à liberação de recursos por 

parte do Governo Federal (provavelmente R$ 49.000,00); possibilidade de um edital para 

Mestre dos Saberes que poderá se tornar um Programa. Há a possibilidade do edital de 

Mestre dos Saberes ser lançado no final do quadrimestre anterior pois estaria vinculado a 

um componente curricular. O recurso estando empenhado o Mestre do Saber já poderia 

começar. Pediu a palavra o prof. Eliseu Alves: a compra do material para edital vai ser 

por Ata? Profª Rosane Pereira respondeu: vai ser pela Fundação FAPEX, que vai receber 

o pedido de compra do material. Prof. Eliseu: precisamos saber que tipo de material 

podemos pedir. Profª Rosane Pereira respondeu: a Fundação pode comprar o que for 

solicitado. As atas serão apresentadas na próxima reunião. Agradecemos à profª Hayana 

Ramos e Juliana Gontijo que apresentaram a Extensão no CPF e no CSC. Aqui no CJA 

foi a profª Peolla Stein. A profª Rosane Pereira continuou divulgando informações e 

falou do FORPROEX - Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de 

Educação Superior Brasileiras que participou. No Fórum foram colocadas várias propostas de 

como a Extensão vai fazer parte da grade curricular dos cursos, em 10%. Uma das instituições no 

FORPROEX colocou 10% de Extensão já em todos os componentes curriculares; outra proposta 

foi de que cada Colegiado cadastre no sistema um programa de extensão e neste vão inserindo 

projetos e então os estudantes que participarem destes projetos podem inserir em sua carga horária 

as horas feitas com extensão. O aluno poderia ser colocado como colaborador – extensionista do 

Projeto, não como participante ou ouvinte, para que as horas sejam inseridas no currículo do 

aluno. Solicitou a palavra a profª Hayana Ramos, que sugeriu a criação de um Programa de 

Ligas Acadêmicas da área de Saúde para que cada liga seja um Projeto e colocou que já estavam 

contatando todos os professores envolvidos para que preparem as propostas em forma de projeto. 

Profª Rosane Pereira informou que a equipe da Extensão foi ampliada com a criação de novos 

setores; foi apresentado organograma, apresentou Thainã Freire à Câmara de Extensão, 
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apresentou as atividades que vão ser executadas em cada setor. Prof. Eliseu solicitou os nomes 

dos responsáveis pelos novos setores. Profª Rosane informou que se encontrava na página da 

DSIS, na página da PROSIS. Com relação ao Módulo de Extensão no sistema SIGAA a profª 

Rosane Pereira informou que passou várias demandas para a PROTIC mas devido à grande 

quantidade de serviço no setor ainda não foi possível atender totalmente às de Extensão. Em 

seguida a profª Rosane Pereira colocou a situação de alguns programas, eventos, ou projetos, 

que estão sendo divulgados no site da UFSB como Extensão, sem passar pela 

Coordenação de Extensão. Antes de existir a Coordenação de Extensão era possível. Mas 

agora que existe Coordenação de Extensão, todas as atividades de Extensão devem passar 

pela Coordenação. Primeiro pelo Decanato, para conhecimento e autorização e depois 

para o SIGAA, Extensão. Prof. Jomar pediu a palavra para colocar que nem tudo 

precisaria passar pela autorização da Chefia Imediata. Que desde quando o servidor 

cumpra a carga horária exigida como professor ou técnico, poderia ter autonomia para 

gerir seus projetos. Em seguida, passou-se à leitura e análise da minuta de Instrução 

Normativa das Ligas Acadêmicas que foi finalizada. Quanto ao item 03 da Pauta, sobre a 

Resolução 006/2018, devido a adiantado do horário, foi agendada uma reunião 

extraordinária para 13.06.2019, das 9:00 às 11:30. 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 da PROSIS, lavrei a presente ata que, depois de lida 

e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Itabuna-Ba, 06 de 

junho de 2019.    


