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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA 1 

UNIVASF, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016, 2 

INICIADA ÀS QUARTOZE HORAS E TRINTA E SETE MINUTOS, 3 

NA SALA 22, BLOCO DE SALA DE REUNIÕES DO CONUNI, 4 

CAMPUS PETROLINA, SOB A PRESIDÊNCIA DA PRÓ-REITORA 5 

DE EXTENSÃO LÚCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 6 

COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: ADRIANA 7 

GRADELA (CMVET), ADRIANA MORENO COSTA SILVA 8 

(CENAMB), ALFREDO JOSÉ MUNIZ DE ANDRADE (CMED), 9 

BRUNO OTÁVIO DE LACERDA ABRAHÃO (CEFIS), CLAUDINE 10 

GONÇALVES DE OLIVEIRA (CECOGEO – SBF), CRISTIANE 11 

XAVIER GALHARDO (CEAGRO),  DENES DANTAS VIEIRA (CISO), 12 

EULÁLIA ALVES BARROS (CZOO), GUSTAVO ELIAS DA SILVA 13 

(REPRESENTANTE DISCENTE), LUIS ALBERTO VALOTTA 14 

(CFARM), MARCELO DE MAIO NASCIMENTO (CEFIS), MARCELO 15 

SANTOS LINDER (CCOMP), MARIA DO SOCORRO COELHO 16 

BEZERRA (CADM), NELSON CÁRDENAS OLIVER (CENMEC), 17 

PEDRO PEREIRA TENÓRIO (CMED-PAV), REGINALDO PEREIRA 18 

DOS SANTOS JUNIOR (CECOGEO – SBF), SÂMELLA DOS 19 

SANTOS VIEIRA (CPSI), SELMA PASSOS CARDOSO 20 

(CARQUEOL). 21 

Havendo quórum a presidente declarou aberta a reunião, dando boas vindas aos novos 22 

membros que estão integrando a câmara, agradecendo a presença de todos. Em seguida 23 

apresentou a pauta e consultou os membros se teria alguma inclusão ou exclusão, na ocasião a 24 

Professora Lúcia pediu a inclusão do projeto aprovado Ad referendum Vivência Intra-Hospitalar 25 

da Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência e da Institucionalização do Núcleo 26 

de Extensão de Paulo Afonso, o professor Nelson Cárdenas também solicitou que inserissem a 27 

punição dada pelo colegiado que não avaliasse os projetos do PIBEX 2016-2017 recebidos 28 
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para avaliação. A inclusão foi aceita ficando como último ponto de pauta. A pauta foi aprovada 29 

por unanimidade. 01. COMUNICAÇÃO: Dando início a Presidente destacou a Programação da 30 

X Mostra de Extensão em Senhor do Bonfim/BA lembrando que desde o ano passado foi 31 

deliberado que a cada ano a Mostra de Extensão seria em Campus diferente na perspectiva de 32 

descentralizar as atividades, uma vez que são Campi da Univasf em lugares distintos, é 33 

importante que a população, bem como a comunidade acadêmica se envolva nas atividades. A 34 

abertura será dia 26/02 sexta-feira, com a palestra “Universidade, Comunidade e 35 

Desenvolvimento Territorial”, finalizando a abertura com um coquetel. No sábado pela manhã 36 

haverá apresentações dos painéis e comunicações orais. A tarde terá uma mesa que dará voz 37 

às comunidades Quilombolas, agricultores familiares, indígenas, artesões, rendeiras, enfim, as 38 

organizações sociais que existirem em Senhor do Bonfim, bem como na periferia, para que a 39 

comunidade expresse o que espera a universidade, a qual a partir daí irá orientar as ações e 40 

projetos para melhor atendê-los.  No domingo pela manhã será realizada uma visita a 41 

Comunidade Quilombola de Tijuaçu, que fica nas proximidades de Senhor do Bonfim. 42 

Continuando a professora Lúcia Marisy comunicou que no próximo dia seis de março estará 43 

acontecendo a seleção dos cursos de graduação do PRONERA, sendo os cursos de História e 44 

Ciências Sociais. Já houve mais de quinhentos inscritos, para cem vagas, cinquenta para 45 

história e cinquenta para ciências sociais. Esses cursos terão a metodologia diferenciada, visto 46 

que é uma exigência que o próprio PRONERA faz para a população voltada para o campo. Por 47 

esse motivo está marcado para o dia quatro de março no Espaço Plural um seminário para os 48 

professores que tem interesse em participar do PRONERA, diante disso a professora convidou 49 

aqueles tem interesse para estarem presentes no dia. 01.01 LEITURA E  APROVAÇÃO DA 50 

ATA DO DIA 28/01/2016: Após a leitura a referida ata foi posta em votação, sendo aprovada 51 

por maioria. 03 - ORDEM DO DIA: 03.01. – PROJETO APROVADO AD REFERENDUM: A 52 

presidente apresentou o Projeto Vivência Intra-Hospitalar da Liga Acadêmica de Medicina de 53 

Urgência e Emergência e informou que deu parecer favorável a execução do mesmo visto que 54 

atende as exigências extensionistas e possui objetivos claros. Continuando a professora Lúcia 55 

Marisy ressaltou a importância das ligas acadêmicas para os colegiados e que após acordado 56 

mailto:proin@univasf.edu.br


 
 
 
 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF 

Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 

Av. José de Sá Maniçoba s/n - Centro - 56.304-205 - PETROLINA-PE 

Telefax: (87) 2101 67 68 e 2101 67 63 

E. mail: proex@univasf.edu.br 

Página 3 de 6  

na câmara que os projetos de liga passassem pela avaliação primeiro da Pró-reitoria de 57 

extensão houve uma melhoria nos projetos recebidos, visto que durante muito tempo havia-se 58 

uma dificuldade na compreensão pelas ligas do que é realmente um projeto de extensão. 59 

Diante disso a cada projeto de liga que chega para a pró-reitoria a professora analisa e constata 60 

se há ou não atividade extensionista, não encontrando é chamado os responsáveis para que 61 

sentem juntos e que sejam feitas as ressalvas para que os caracterizem como atividades 62 

extensionistas. Na oportunidade o Professor Luiz Valotta ressaltou que muitos buscam na liga 63 

um local para adquirir prática profissional e isso não é papel da liga, quando isso ocorre, a liga 64 

torna-se descentralizada. O professor Alfredo José questionou se as ligas passavam primeiro 65 

em seus colegiados e posterior na câmara, a profa Lúcia informou que esse seria o correto e 66 

que subtende-se que quando um projeto passa pela câmara o mesma já tem sido apreciado em 67 

seu colegiado. Após algumas discussões, o projeto foi aprovado por unanimidade. 03.02 68 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO DE SENHOR DO BONFIM: A 69 

presidente fez algumas considerações informando que o intuito da criação do núcleo de 70 

extensão deve-se ao incentivo das ações extensionistas visto que em São Raimundo Nonato o 71 

núcleo tem sido complementar as ações comunitárias e tem levado a universidade para a 72 

comunidade e vice-versa. Com a palavra o professor Reginaldo Pereira informou que o 73 

colegiado aprovou a sua criação e que o mesmo tem sido de grande incentivo para professores, 74 

tanto que no edital PIBEX 2016-2017 o colegiado aprovou cinco projetos contemplados com 75 

bolsa. A professora informou que já foi cedido um espaço para colocarem os materiais e que 76 

outros já foram solicitados e ainda que sua inauguração acontecerá na X Mostra de Extensão. 77 

Diante disso, posto em votação, a institucionalização foi aprovada por unanimidade. 03.03 78 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO, PONTUAÇÃO REFERENTE 79 

AOS ASPECTOS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE: A professora Lúcia leu para os 80 

membros o memorando 04/2016 – CPEI/PROEN, enviado pela professora Karla Daniele de Sá 81 

Maciel solicitando a inserção de ponto de pauta, na reunião da câmara de extensão, no tocante 82 

a inserir no barema de avaliação de projetos de extensão, pontuação referente aos aspectos de 83 

inclusão e acessibilidade. Na oportunidade o professor Luiz Alberto Valotta destacou que o 84 
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atual barema precisa ser ajustado e sugeriu que esses ajustes fossem feitos pelos atuais 85 

membros da comissão de avaliação e que mais colegas se incorporassem a esta referida 86 

comissão. A professora Lúcia Marisy falou que a plenária concordando a aprovação, seriam 87 

escolhidos novos membros para a comissão. O Professor Marcelo Linder  falou que o momento 88 

é muito importuno visto que com a avaliação dos projetos, os professores membros da câmara 89 

viram quais as carências do atual barema. A professora Lúcia sugeriu que fosse enviado um e-90 

mail para cada membro da câmara solicitando a sugestão de alterações para o barema e que 91 

fossem trazidos para primeira reunião do mês de maio, que acontecerá dia trinta. Continuando 92 

perguntou se alguém teria interesse em se juntar com a comissão já existente, o professor 93 

Denes Dantas do Colegiado de Ciências Sociais e Gustavo Elias representante dos discentes 94 

se dispuseram a se juntar aos demais, totalizando assim cinco representantes para compor 95 

esta comissão. Em votação, aprovado por unanimidade. 03.04 ESCOLHA DOS 96 

REPRESENTANTES DOS COLEGIADOS ACADÊMICOS DA UNIVASF PARA O CONSELHO 97 

DELIBERATIVO DO ESPAÇO ARTE, CIÊNCIA E CULTURA – EACC: A professora Lúcia 98 

Marisy fez algumas considerações sobre o EACC e falou que será um espaço onde a 99 

universidade pratique arte e cultura. Disse ainda que caso o represente não fosse escolhido 100 

nesta reunião que cada representante levasse para o seu colegiado essa proposta e que 101 

trouxessem para a câmara deliberar. Foi questionado qual seria o perfil para esses 102 

representantes, na oportunidade a profa Lúcia leu algumas considerações encaminhadas pelo 103 

Professor Militão Figueredo coordenador do espaço, resumindo informou que a ideia é que 104 

sejam professores envolvidos e que tenham interesse em arte e cultura. Diante disso a 105 

professora sugeriu que fossem encaminhados memorandos para os colegiados sugerindo 106 

indicações e após recolhimento dessas sugestões os membros deliberassem quais seriam 107 

esses representantes em uma reunião na câmara. Em votação, aprovado por unanimidade. 108 

03.05. INSTITUCIONALIZAÇÃO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO DE PAULO AFONSO: A 109 

professora Lúcia comunicou que o núcleo já foi debatido e aprovado na reunião do colegiado de 110 

medicina tendo como coordenador o professor Pedro Pereira Tenório, o referido professor 111 

estava presente e com isso a professora passou o a palavra para o mesmo. Com a palavra o 112 
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professor Pedro Pereira informou que o núcleo foi uma ótima oportunidade para o campus e 113 

que uma liga acadêmica já está em andamento. Após algumas considerações, a 114 

institucionalização foi aprovada por unanimidade. Palavra livre: O professor Nelson Cárdenas 115 

sugeriu que fosse reajustada a punição para aqueles professores que não avaliassem os 116 

projetos recebidos ou que fosse posto em votação se isso continuava ou não. A professora 117 

Lúcia informou que esta foi uma sugestão totalmente sugerida e aprovada pela plenária e que 118 

ela é favorável que se mantenha, porém é câmara que delibera isso. Encerramento da 119 

reunião: Não havendo mais assuntos a tratar, A senhora presidente declarou encerrada a 120 

reunião. 04. Palavra livre. Do que era para constar, eu, Maria Clara Silva de Carvalho, 121 

secretária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada segue assinada por mim, e demais 122 

presentes. 123 

Adriana Gradela______________________________________________________________ 124 

Adriana Moreno Costa Silva _____________________________________________________ 125 

Alfredo José Muniz de Andrade __________________________________________________ 126 

Bruno Otávio de Lacerda Abrahão ________________________________________________ 127 

Claudine Gonçalves de Oliveira __________________________________________________ 128 

Cristiane Xavier Galhardo  ______________________________________________________ 129 

Denes Dantas Vieira___________________________________________________________ 130 

Eulália Alves Barros___________________________________________________________ 131 

Gustavo Elias da Silva _________________________________________________________ 132 

Luis Alberto Valotta ____________________________________________________________ 133 

Luís Alberto Valotta ____________________________________________________________ 134 

Marcelo de Maio Nascimento_____________________________________________________  135 

Marcelo Santos Linder__________________________________________________________  136 

Maria do Socorro Coelho Bezerra__________________________________________________ 137 

Nelson Cárdenas Oliver ________________________________________________________ 138 

Pedro Pereira Tenório __________________________________________________________ 139 

Reginaldo Pereira dos Santos Junior_______________________________________________ 140 
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Sâmella dos Santos Vieira _______________________________________________________ 141 

Selma Passos Cardoso _________________________________________________________ 142 

Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira ____________________________________________ 143 

Maria Clara Silva de Carvalho ____________________________________________________ 144 
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