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Ata da 1a Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Extensão,
realizada em 13/12/2018.
Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), das 09:00
às 11:10 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 nos Campus Paulo Freire e Campus Sosígenes Costa, com o
objetivo de discutir a seguinte pauta: 1) Regimento da Câmara Técnica de Extensão;
2) Minuta da Instrução Normativa de ligas acadêmicas da UFSB. Compareceram à
reunião os seguintes participantes: presencialmente Rosane Pereira, Peolla Paula Stein,
Paulo Matteoni, Valerie Nicollier, Luciana Rosa, Jomar Jardim, Juliana Neves e
Fernando Soares e metapresencialmente Isabel Belasco, Célia Regina, Juliana
Gontijo, Hayana Ramos Lima, Gabriela Narezi, Givanildo Silva Santos e Eliseu
Silva. A profª Rosane Pereira presidiu a reunião e iniciou agradecendo a presença de
todos e o envio de sugestões ao regimento pelo professor Jomar. Em seguida passou ao
item 1 da pauta, regimento da Câmara Técnica de Extensão. O texto foi lido pela
presidente e os demais membros foram sugerindo pequenas alterações, principalmente
ortográficas. O texto foi aprovado, por unanimidade. 2) Minuta da Instrução Normativa
de ligas acadêmicas da UFSB. A professora Rosane solicitou retirada de pauta e todos
concordaram. Foi acertado também o calendário das reuniões ordinárias para 2019. Os
dias serão: 14/02, 06/06 e 26/09. Eliseu sugeriu que haja mudança nos parâmetros de
avaliação das propostas de extensão. Hayana pediu mais informações do edital a ser
lançado pelo Ministério da Saúde e Rosane esclareceu que está aguardando a publicação
de tal documento. Também disse que o prof. Sandro, pró-reitor da PROSIS fez sugestões
ao edital de mestres do saber, e que este será lançado ainda em 2018. Professora Isabel
questionou a respeito da certificação de avaliadores de atividades de extensão e a profa
Rosane disse que as declarações estão disponíveis no próprio módulo de extensão do
SIGAA. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às 11h10, encerrou-se a reunião e eu,
Rosane Rodrigues da Costa Pereira, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em
conformidade, deverá ser aprovada e assinada por todos os membros presentes.

