COORDENAÇÃO SETORIAL DE EXTENSÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DE EXTENSÃO DO
CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA
NO DIA UM (01) DE JUNHO DE DOIS
MIL E DEZESSEIS (2016).
1

No dia um (01) do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (2016), às dez horas, na

2

sala da escolaridade, foi realizada a segunda Reunião do Colegiado de Extensão do Centro

3

de Educação da UFPE. Estiveram presentes: Professora Maria da Conceição dos Reis –

4

Coordenadora da Setorial de Extensão; Professora Auxiliadora Maria Martins da Silva –

5

Vice-Coordenadora; Professora Ana Karina Morais de Lira - Representante do DPOE;

6

Professora Rejane Dias da Silva – Representante do DAEPE; Estudante Raphael Barros de

7

Santana – Bolsista da Setorial de Extensão e a Secretária da Setorial de Extensão Katia

8

Maria Rodrigues Durão. Justificou ausência: A professora Adriana Rosa - Representante

9

do Cap. Estiveram ausentes: Representantes do DA e do DMTE. O CTA ainda não enviou

10

nome do seu representante. I – INFORMES: A professora Maria da Conceição iniciou a

11

reunião comunicando aos presentes sobre o III Fórum de Educação Popular (FREPOP) que

12

ocorrerá entre os dias 19 a 23/07/2016 e que para haver uma maior mobilização de

13

professores e alunos a UFPE estará oportunizando a Ciranda Profº João Francisco de

14

Souza, no dia 08/06/2016. Com a palavra, a Professora Mitz Helena sugeriu que o Profº

15

Xavier Uytdenbroek (ex-Coordenador da Setorial de Extensão), por ser uma pessoa

16

comprometida com Educação Popular, deveria ser convidado a participar do FREPOP. Já a

17

Profª Ana Karina aconselhou que deveríamos averiguar quais eram os projetos de extensão

18

existentes em Educação Popular com o objetivo de serem divulgados no FREPOP.

19

Prosseguindo, a Profª Maria da Conceição informou que no dia 09/06 do corrente mês

20

acontecerá a Reunião da Comissão FREPOP da Universidade, que acontecerá no CE às

21

09h. II ORDEM DO DIA: 1. CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO. A Profª Maria

22

da Conceição fala que precisamos elaborar propostas para a Resolução sobre a

23

Curricularização da Extensão na UFPE que a PROEXc está construindo. Com a palavra a

24

Profª Mitz Helena questiona sobre como poderíamos transformar a carga horária dos
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alunos para a curricularização e, ainda, quais os mecanismos que seriam utilizados para se

26

avaliar a participação dos alunos nos projetos de extensão. A Profª destaca que a

27

articulação com as ONGs e Movimentos Feministas é um fato importante para os

28

estudantes da UFPE e, que a via é a disciplina PPP1. A Profª Auxiliadora Martins salienta

29

que as cotas para vagas na UFPE têm trazido para a esta Instituição negros e pobres com

30

experiências valiosas referentes a movimentos sociais, MST, etc., que até a UFPE não

31

tinha conhecimento, nem tinha vivenciado e que devemos considerar os projetos dos

32

estudantes em apreço para atender a todos. A Profª Maria da Conceição informou que a

33

coordenação fez um levantamento dos programas e projetos de extensão e apresentou uma

34

proposta de formulário para o registro dos grupos extensionistas do CE. Sugere que seja

35

perguntando aos grupos quantos estudantes eles poderiam atender por semestre. A Profª

36

Mitz Helena sugeriu que a Coordenação da Setorial de Extensão fizesse um mapa para

37

expor o diagnóstico da Extensão no Centro de Educação com os nomes dos professores,

38

Núcleos existentes e professores para os alunos terem acesso. Depois disto fazer ficha do

39

aluno e encaminhá-lo para o professor do projeto escolhido. Saber também dos professores

40

qual seria a quantidade de alunos que cada um poderia se responsabilizar. Dando

41

continuidade foi dito que o discente teria uma porcentagem a cumprir a partir do 3º ao 8º

42

período, totalizando 6 (seis) períodos, com uma carga horária de 4h/a semanal, no mínimo.

43

Prosseguindo, a Profª Maria da Conceição sugeriu que na Resolução de Curricularização,

44

uma vez aprovada, que seja revista a pontuação atribuída a extensão na portaria referente a

45

Progressão Funcional do Professor. Ao final das discussões ficou elaborada a seguinte

46

proposta para curricularização da extensão: Responsabilidade da UFPE/PROEXc:

47

Modificar a resolução da UFPE sobre Progressão Docente para que as atividades de

48

extensão tenham o mesmo peso que as atividades de pesquisa; Subsidiar as Setoriais de

49

Extensão para funcionar em todos os horários; Rever as inscrições do projeto pelo

50

SIGPROJ e adotar a inscrição pelo Siga (como o PIBIC); Consultar o NUFOPE (Núcleo de

51

Formação Continuada Didática-Pedagógica dos Professores da UFPE) para que possa ser

52

subsidiado e que venha a incluir a extensão no curso de atualização didático-pedagógica e

53

adotar o curso como requisito obrigatório para a provação do docente no período

54

probatório. Responsabilidades da PROEXc e Setoriais: Fazer um levantamento dos
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grupos/núcleos, programas institucionais da UFPE que promovem extensão através de

56

preenchimento de um formulário. Responsabilidades das Setoriais: Levantamento de

57

docentes, por curso, que têm projetos e extensão (e não estão vinculados aos

58

grupos/núcleos); O estudante, a partir do 3º período, teria uma carga/horária mínima (4h

59

semanais) para fazer extensão com encaminhamentos da Setorial de Extensão de cada

60

Centro/curso (a partir do levantamento dos grupos/núcleos/programas institucionais);

61

Aceitar projetos propostos pelos estudantes. Estas propostas serão levadas para a comissão

62

de Curricularização da Extensão na UFPE. 2 - PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO

63

SEMINÁRIO SOBRE ‘ESCOLA SEM PARTIDO’. A professora Maria da Conceição

64

explica aos presentes que esta escola sem partido é um projeto do Governo que veta

65

qualquer tipo de ideologia política que por ventura venha a ser vivenciado nesses

66

estabelecimentos de ensino. Assim, a referida professora apresentou a proposta, veiculada

67

em outros espaços, para a realização do Seminário. A Profª Rejane Dias sugeriu que

68

deveríamos convidar para o Seminário os Sindicatos de Educação Básica. 3 – OUTROS:

69

A Profª Mitz Helena falou que as datas dos Editais do SIGPROJ coincidem com a data de

70

fechamento do semestre do professor e pediu que a Profª Maria da Conceição avisasse na

71

PROEXc sobre este assunto. Nada mais havendo a tratar, lavramos a presente ata, assinada

72

por mim, Katia Maria Rodrigues Durão (Secretária da Coordenação Setorial de Extensão)

73

e pelos demais membros do Colegiado de Extensão. Recife, 01 de junho de 2016.
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