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ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DO

COLEGIADO DE EXTENSÃO DO CENTRO
DE EDUCAÇÃO (CE) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL

DE

PERNAMBUCO

(UFPE),

REALIZADA NO DIA NOVE (09) DO MÊS DE
MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE (2017).

1

No dia sete (07) do mês de março de dois mil e dezessete (2017), às quatorze horas(14h),

2

na sala da Coordenação da Setorial de extensão, foi realizada a sexta Reunião do

3

Colegiado de Extensão do Centro de Educação da UFPE. Estiveram presentes: Professoras

4

Maria da Conceição dos Reis (Coordenadora da Setorial de Extensão), Auxiliadora Maria

5

Martins da Silva (Vice- coordenadora), Adriana Letícia torres da Rosa (Representante do

6

CAp), Marcos Alexandre de Melo Barros (Representante do DMTE), Carlos Eduardo F. de

7

Monteiro (Representante do DPOE) e a estudante Eliana Moreira da Costa (bolsista do

8

Setorial de Extensão). I INFORMES: – As professoras presentes iniciaram a reunião

9

comunicando que os professores do Colégio Aplicação solicitaram adiamento do prazo de

10

inscrição para projetos no Edital PIBEX 2017, justificando a perda do prazo por estarem de

11

férias no período, e por isso solicitaram à professora Maria da Conceição que recorresse

12

junto a PROEXC o aumento do prazo. II ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da

13

reunião do dia 11/10/2016. A ata foi enviada por email para os professores participantes da

14

reunião e, sem alterações, foi aprovada; 2. Análise e recomendação dos projetos inscritos

15

no Edital PIBEX – 2017 – Prosseguindo, a professora Maria Conceição informou que

16

quatro (04) projetos do Centro de Educação foram inscritos no edital (o da profª. Márcia

17

Barbosa, Profª. Maria da Conceição Reis, Prof. Marcos Barros e profª Auxiliadora

18

Martins). Os mesmos teriam até o dia dez do mês vigente (10/03/17) para fazer os ajustes

19

necessários. A professora Maria da Conceição informou que anotou e repassou as devidas

20

modificações a serem feitas aos professores que submeteram o projeto (como atualização

21

de dados, planilhas). Os que fizerem as alterações, até o dia 10 de março, serão

22

recomendados. Durante essa conversa, foi observada a redução dos projetos inscritos do

23

Centro de Educação da UFPE, caiu de doze (12) em 2016, para quatro (4) em 2017. 3.
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24

Planejamento da Setorial 2017 (Programas Extensionistas) – A professora Maria da

25

Conceição iniciou o ponto informando que a minuta da resolução da curricularização da

26

extensão já foi encaminhada da PROEXC para análise da PROCAD. Conforme decisões

27

do Colegiado da extensão do CE, aprovaremos junto a comunidade acadêmica quatro

28

“Programas Guarda Chuva”: Programa de Ações Afirmativas (coordenado pela Professora

29

Auxiliadora Martins), Programa de Inclusão (coordenado pela professora Ana Karina),

30

Programa de Arte e Cultura (coordenado pela Professora Rejane Dias e professor Everson

31

Melquiades, este, a confirmar), Programa de Tecnologia da Informação (coordenado pelo

32

professor Marcos Barros). Sentindo falta de um programa que envolvesse os projetos e

33

ações refrentes a conteúdos específicos, surgiu o quinto Programa: Currículo e Práticas

34

Curriculares (coordenado por Adriana Rosa). A ideia é que os programas sejam aprovados

35

pelo Conselho Departamental e sejam disponibilizados para a comunidade. A professora

36

ainda consultou os indicados à coordenação, presentes, sobre como estava o andamento

37

para elaboração dos programas. O Professor Marcos falou sobre um projeto em

38

desenvolvimento voltado para tecnologia e suas ferramentas digitais (como lousa digital), e

39

também comentou sobre um curso que acontecerá durante a semana pedagógica sobre

40

“Salas Flexíveis”. Voltando para os programas citados, a professora Auxiliadora disse que

41

iniciou pesquisas para fundamentar o programa e consultou o tema no Perfil 1322 do

42

currículo de Pedagogia, não encontrando pertinência. Ficou decidido que, em maio, a

43

reunião aberta do Colegiado de Extensão terá como pauta o Programa de Ações

44

Afirmativas. O professor Carlos Eduardo sugeriu que visitássemos os plenos dos

45

departamentos e CAp para conversarmos sobre a extensão. Ficou definido que enviaríamos

46

solicitação para que esses plenos agendem uma reunião para visita do Colegiado de

47

Extensão durante o mês de abril, com objetivo de apresentar a proposta dos programas e

48

colher ideias. 4. Agenda das Reuniões da Setorial 2017 – Ficou combinado que será

49

mantido o dia das reuniões, conforme combinado anteriormente (Segundas terças-feiras do

50

mês, às 14h30min) e que Carlos Eduardo substituirá Ana Karina neste semestre. Nada mais

51

havendo a tratar, lavramos a presente ata, assinada por mim, pela bolsista e pelos demais

52

membros do Colegiado de Extensão. Recife, 09/03/2017.

