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 ONZE (11) DE MAIO DE DOIS
MIL E DEZESSEIS (2016).
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No dia onze (11) do mês de maio do ano de dois mil de dezesseis (2016), às dez horas

2

(10h), na sala da escolaridade, foi realizada a primeira Reunião do Colegiado de Extensão

3

do Centro de Educação da UFPE. Estiveram presentes: Professora Maria da Conceição dos

4

Reis – Coordenadora da Setorial de Extensão; Professor Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

5

– Representante Suplente do DPOE; Professora Adriana Letícia Torres da Rosa –

6

Representante Titular do Colégio de Aplicação; Aluno Raphael Barros de Santana –

7

Bolsista da Setorial de Extensão. Justificaram ausência: Professora Auxiliadora Maria

8

Martins – Vice-coordenadora da Setorial de Extensão; Professora Ana Karina Morais de

9

Lira – Representante Titular do DPOE. Estiveram ausentes: Representantes do DAEPE, do

10

DSFE, do DMTE. O representante do CTA ainda não foi definido. I – BOAS VINDAS: A

11

professora Maria da Conceição iniciou a reunião dando as boas vindas. Destacou a nova

12

formação do Colegiado de Extensão, a partir do plano de trabalho da gestão 2015/2017 e

13

da resolução CCEPE/UFPE Nº09/2007. Também destacou a existência do Colegiado de

14

Extensão no ano de 1994 e informou sobre a importância de resgatar a história do

15

Colegiado e publicizá-la. O professor Carlos Eduardo parabenizou a iniciativa e destacou

16

que as coordenações anteriores já haviam tentado a retomada do Colegiado e não

17

obtiveram sucesso. II – INFORMES: A professora informou aos representantes presentes

18

sobre a Reunião Bimestral da PROEXC e Coordenações Setoriais de Extensão, que

19

ocorrerá no dia dezessete (17) de junho de dois mil dezesseis (2016), às nove horas (9h) no
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CECINE, e também sobre a Reunião Sobre Curricularização da Extensão, que será no dia

21

dezessete (17) de maio de dois mil de dezesseis (2016). O professor Carlos Eduardo

22

destacou a importância de deixar claro, na reunião, o que significa a curricularização da

23

extensão. A partir das observações do professor Eduardo, foi sugerido fazer um

24

levantamento dos núcleos e grupos extensionistas do CE, para possíveis demandas da

25

curricularização. III – ORDEM DO DIA: 1.1 - Atribuições do Colegiado (entrega e

26

destaques da Resolução CCEPE nº 09/2007).

27

destacou itens da resolução que indicam a estrutura e atribuições do colegiado, pontos a

28

serem retomados na reunião extraordinária. 1.2 - Apresentação das demandas de

29

trabalho do Colegiado para 2016. A professora Maria da Conceição destacou que está

30

fazendo um levantamento das ações extensionistas registradas no SIGPROJ, e identificou

31

várias sem relatório. Após a conclusão do levantamento, os coordenadores das ações serão

32

consultados para saber se desejam ou não resolver tal pendência. A resolução da pendência

33

é importante para não prejudicar futuras propostas dos coordenadores. A professora Maria

34

da Conceição destacou como prioridade pensar juntos sobre a curricularização da extensão.

35

1.3 – Elaboração do Cronograma de Reuniões. Ficou decidido que as reuniões do

36

colegiado aconteceram mensalmente nas primeiras quartas-feiras de cada mês, ou seja, um

37

(01) de junho, seis (06) de julho, três (3) de agosto, quatorze (14) de setembro, cinco (5) de

38

outubro, nove (9) de novembro e sete (07) de dezembro. 1.4 – Outros. A professora

39

Adriana, solicitou informações sobre os e-books que seriam publicados pela PROEXC, e

40

sugeriu que levássemos essa questão para a próxima reunião com a PROEXC. Nada mais

41

havendo a tratar, lavramos a presente ata, assinada por mim, Raphael Barros de Santana

42

(Bolsista da Setorial de Extensão) e pelos demais membros do Colegiado de Extensão.

43

Recife, 11 de maio de 2016.

A professora Maria da Conceição
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