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Ata da reunião ordinária do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal da Bahia realizada no dia 04.07.2022, através de 

videoconferência. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês julho do ano 2022 (dois mil e vinte dois), às 9 (nove) horas, 1 

reuniu-se, remotamente, o Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX) da 2 

Universidade Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência da Conselheira 3 

Andreia Cristina Leal Figueiredo, com a participação dos Conselheiros a seguir 4 

relacionados: Fabiana Dultra Britto (Pró-Reitora de Extensão Universitária), Yeimi 5 

Alexandra Alzate Lopez (ISC), Wilson Mouzer Figueiró (IGEO), Thierry Jacques 6 

Lemaire (FIS), Ivan do Carmo Machado  (IC), Laerson Morais Silva Lopes (FCC), 7 

Maria Cecilia Sá Pinto Rodrigues da Costa (NUT), Rosângela Janja Costa Araújo 8 

(FFCH), Bruna Bomfim Lessa dos Santos (ICI), Sumaia Boaventura André 9 

(FAMED), Climene Laura de Camargo (ENF), Sandra Carneiro de Oliveira (EDC), 10 

Renata de Paula Trindade Rocha de Souza (FACOM), Anamélia Lins e Silva Franco 11 

(IHAC), Helena França Correia (IMRS), Nuno Jorge Rodrigues Teles Sampaio 12 

(ECO), Glória Cecília Figueiredo (ARQ), Fernando Antonio de Melo Pereira (ADM), 13 

Adriana Bittencourt Machado (DAN), Evani Tavares (TEA), Maria Aparecida José 14 

de Oliveira (BIO), Bruno da Cunha Diniz (ENG), Soraia Teixeira Brandão (QUI) e 15 

Edleide de Brito (IME). Havendo quórum, a Conselheira Presidente declarou aberta a 16 

sessão, cumprimentou a todos e iniciou o expediente da sessão. A Conselheira Edleide 17 

fez uso da palavra para informar que o Comitê de Exatas, em especial os membros do 18 

Instituto de Matemática e Estatística(IME), contatou-a para relatar que a Professora Joice, 19 

Coordenadora do referido Comitê, teria enviado um comunicado ao CAPEX, a fim de 20 

tratar do ponto de corte para a distribuição das bolsas de iniciação científica; contudo, a 21 

referida  Conselheira confirma que não teve conhecimento desse comunicado; adiantou 22 

aos presentes que os membros do Comitê estão preocupados quanto à possibilidade de 23 

bons projetos não serem contemplados na distribuição das bolsas, visto que a Pró-Reitoria 24 

já declarou que para o ano corrente não haverá flexibilização na avaliação do ponto de 25 

corte; desse modo, por tratar-se de  uma medida disposta na Resolução CAPEX n.º 26 

01/2013, a Conselheira Edleide propôs que haja uma rediscussão no âmbito do CAPEX. 27 

A Conselheira Presidente informou que tinha ciência do fato, contudo, não houve 28 

encaminhamento para a presente reunião, em virtude da falta de tempo hábil para a leitura 29 

da proposta pelos membros do Conselho e, então, ela havia acordado com o Conselheiro 30 

Thierry que a discussão da proposta será, provavelmente, pauta da próxima reunião do 31 

CAPEX e ressaltou a importância dessa discussão e a expectativa de todos quanto às 32 

bolsas do PIBIC. Em seguida, a Conselheira Fabiana cumprimentou a todos e lembrou 33 

aos Conselheiros  que, desde o início dos trabalhos de reformulação da Resolução relativa 34 

às normas sobre os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, a Comissão, da qual ela faz 35 

parte,  chamou a  atenção para a necessidade de, também, se reformular o Regulamento 36 

de Extensão da UFBA, visto que este, por ser datado de 2012, encontra-se defasado, com 37 

muitos procedimentos e regras alterados, principalmente, no que tange à inclusão da 38 

curricularização da Extensão, nova norma aprovada por Resolução do CONSEPE, 39 
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informando que já fora elaborada uma minuta com todas essas modificações e, após 40 

avaliação e liberação da equipe de gestão da PROEXT, a proposta de minuta será 41 

encaminhada à Conselheira Presidente para conhecimento e compartilhamento com os 42 

demais Conselheiros (as), a fim de discutir-se  e aprovar a nova versão no CAPEX. 43 

Prosseguindo, a Conselheira Fabiana noticiou que, recentemente, participara do primeiro 44 

encontro presencial  do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, de âmbito nacional, após 45 

muito tempo em formato remoto, e como encaminhamento desse encontro, haverá 46 

modificação nas coordenações regionais, esclarecendo que ela estava como 47 

Coordenadora da Regional Nordeste neste mandato,  outrossim, já encontra-se  em 48 

andamento a eleição para mudança do novo(a) Coordenador(a),  cuja eleição deverá  49 

ocorrer ainda nesta semana; ademais, informou sobre a existência da página 50 

https://www.ufmg.br/proex/renex/, acolhida pela UFMG, na qual constam todos os 51 

documentos, históricos, cartas resultantes de todas as reuniões de fóruns de pró-reitores, 52 

todas as documentações de referências, debates  sobre curricularização e outros 53 

documentos relacionados à gestão de Extensão, inclusive informes de congressos, eventos 54 

e revistas. Retomando a palavra, a Conselheira Presidente ressaltou que todos sentiram 55 

muito a ausência da Conselheira Fabiana nas últimas reuniões, mas que ela fora bem 56 

representada pelo Conselheiro Guilherme Bertissolo e, ademais, referiu que a Professora 57 

Evani Tavares está substituindo a Conselheira DeolindaVilhena, dirigindo-lhe boas-58 

vindas. Finalizado o expediente da sessão, a Conselheira Presidente submeteu à 59 

apreciação e, em seguida à votação, a minuta da Ata da reunião do dia 16.05.2022, 60 

enviada, previamente, aos Conselheiros, a qual foi aprovada com uma abstenção; 61 

ademais, a Conselheira Presidente reiterou que a leitura das atas sejam realizadas 62 

antecedendo as reuniões, a fim de viabilizar os ajustes, caso necessários, de modo prévio, 63 

visto que, após a aprovação da Ata, esta é lançada no SIPAC e liberada para assinatura, o 64 

que impede a sua alteração. Ato contínuo, a Conselheira Fabiana esclareceu à 65 

Conselheira Maria Cecília e demais membros do Conselho que não é necessário ter 66 

participado da reunião para aprovar sua Ata, uma vez que são os Conselheiros que estão 67 

presentes na reunião da aprovação que validam o documento. Ordem do dia, Item 1: 68 

Solicitação de retificação de informação constante em parecer da PROEXT e 69 

aprovado pelo CAPEX em 04.04.2013, relativo ao Processo n°23066.018089/2012-96 70 

que trata da abertura do Curso de Especialização em Gestão Pública e Gênero e 71 

Raça, cuja nomenclatura está sendo corrigida para "Curso de Especialização em 72 

Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça". Relatoria: Conselheira Fabiana 73 

Dultra Brito (Pró-Reitora de Extensão Universitária). A Conselheira Fabiana iniciou  74 

sua fala justificando a ausência da Professora Alessandra, Coordenadora de Formação e 75 

Integralização da Extensão, responsável pelos Cursos de Especialização  na PROEXT, 76 

pois estava em trânsito no momento da reunião; ressaltou  que considerou desnecessário 77 

convocar  uma reunião do CAPEX somente para aprovar a alteração da nomenclatura de 78 

um curso; contextualizou o caso aos presentes, informando que, como os Cursos de 79 

Especialização devem ser registrados no sistema e-MEC, o Curso em questão foi 80 

registrado em 2013 com a nomenclatura da época e após a inclusão da palavra “políticas” 81 

no título, o sistema e-MEC reportou incongruência na identificação do Curso; assim, os 82 

estudantes que se formaram em 2013 e solicitaram seus certificados posteriormente à 83 

https://www.ufmg.br/proex/renex/
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mudança, não puderam receber o referido certificado, pois o MEC não reconhece como 84 

sendo o mesmo curso; esclareceu que a responsável na UFBA por inserir os dados no e-85 

MEC contatou a Professora Alessandra, a fim de que esta informasse ao MEC a 86 

atualização, o que foi devidamente realizado via ofício, contudo, o Ministério exigiu que 87 

fosse retificado o parecer da PROEXT aprovado na reunião do CAPEX de 2013; assim, 88 

a Conselheira Fabiana esclareceu que será encaminhado ao MEC, após aprovação, hoje,  89 

no Conselho, o parecer retificado com o registro que a Secretaria dos Conselhos 90 

Superiores  tem da pauta da reunião do CAPEX e  encerrou  sua fala com as seguintes 91 

palavras: “Sinto muitíssimo que a gente tenha que se submeter a esse tipo de burocracia 92 

absurda, mas faz parte do nosso universo”. A Conselheira Andreia Cristina ressaltou 93 

que após reunião com a Professora Alessandra e a professora responsável pela inserção 94 

do processo no Sistema do MEC, não encontraram outra solução a não ser incluir a 95 

solicitação na pauta do CAPEX e submeter a retificação do parecer à aprovação, 96 

reiterando  que tal  alteração restringe-se somente ao título, devido à incongruência 97 

apresentada e não se estende ao teor do parecer. Sequencialmente, a Conselheira 98 

Presidente submeteu à apreciação e votação o parecer retificado, tendo sido aprovado 99 

por unanimidade. Item 2: O que ocorrer. Apresentação da Conselheira Maria 100 

Aparecida José de Oliveira (BIO). A Conselheira Presidente esclareceu  que,  há algum 101 

tempo,  foi procurada pela Conselheira Maria Aparecida, ora suplente da Professora 102 

Débora (BIO), solicitando  para que ela procedesse a uma apresentação  aos  membros do 103 

CAPEX acerca de sua atuação como representante do Fórum Permanente das Atividades 104 

Curriculares em Comunidade e Sociedade (ACCS); contudo, a Conselheira Andreia 105 

Cristina disse que  aguardara a oficialização da indicação da referida Professora como 106 

membro do CAPEX pelo Instituto de Biologia, o que somente ocorrera naquela data,  para 107 

incluir a apresentação na pauta. Ato contínuo, a Conselheira Maria Aparecida destacou  108 

que sua apresentação será breve,  iniciando a explanação com uma apresentação em slide, 109 

no qual informa sobre o Regimento Regulador do Fórum Permanente das ACCS, seus 110 

objetivos, competência, estrutura organizativa e funcionamento; ressaltou  a necessidade 111 

de entender o papel das ACCS nesse novo momento da curricularização da Extensão, a 112 

fim de evitar que as ACCS se convertam em simples disciplinas de Extensão, mas que 113 

sua qualidade extensionista, devidamente reconhecida por toda a UFBA, se mantenha; 114 

afirmou  que encaminhará o slide usado na apresentação, bem como o Regimento do 115 

Fórum à Secretaria dos Conselhos Superiores (SOC), para que esta os enviem aos 116 

membros do CAPEX. Em seguida, a Conselheira Fabiana parabenizou a Conselheira 117 

Maria Aparecida e demais colegas que fizeram parte de todo o processo, por considerar 118 

as ACCS um “grande tesouro” da Instituição, referência até hoje em todas as 119 

universidades federais por conta da primeira experiência realizada na UFBA de integrar 120 

ensino com extensão efetivamente; destacou a importância do Fórum no fortalecimento 121 

das ACCS neste momento de curricularização da Extensão, uma vez que a Resolução 122 

aprovada na UFBA é bastante ampla e permite que sejam computados como extensão 123 

diversos temas que outras universidades não estão permitindo; esclareceu que a medida 124 

foi adotada pela UFBA por compreender que é “mais importante acolher e incluir do que 125 

excluir e encerrar as coisas, dar espaço para que as coisas que são feitas tenham sua 126 

legitimidade”; chamou a atenção para o fato de que algumas mudanças que a nova 127 
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Resolução de curricularização irá provocar no cotidiano de Colegiados de Cursos ainda 128 

estão em processamento, de modo que muito ainda precisa ser feito para operacionalizar 129 

o que foi aprovado; ratificou  a relevância de ter uma Resolução aprovada, visto que este 130 

era um condicionante para as próximas avaliações de cursos que o MEC irá fazer, mesmo 131 

que ela venha a ser reformulada futuramente; e, finalizando o seu pronunciamento, 132 

parabenizou, mais uma vez, a Conselheira Maria Aparecida e equipe e colocou a 133 

PROEXT à disposição do Fórum para contribuir com o que for necessário. A Conselheira 134 

Maria Aparecida sugeriu para o próximo encontro do CAPEX que os Conselheiros   se 135 

debrucem sobre a Resolução do CONSEPE mencionada pela Conselheira Fabiana, pois 136 

a partir do seu estudo será possível dar sugestões. Em seguida, a Conselheira Andreia 137 

informou   que a próxima reunião do CAPEX terá, possivelmente, como tema de pauta a 138 

questão trazida pela Conselheira Edleide sobre o PIBID. Nada mais havendo a tratar, a 139 

Conselheira Presidente agradeceu a participação e colaboração de todos e deu por 140 

encerrada a sessão, sobre a qual eu, Terezinha Maria Dultra Medeiros, Secretária dos 141 

Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, a ser submetida à aprovação e, na assertiva, 142 

posteriormente, será assinada, através do SIPAC, por todos os Conselheiros presentes 143 

virtualmente, com menção a sua aprovação, estando os pormenores da reunião gravados 144 

eletronicamente.  145 

Aprovada, com 3 abstenções em sessão virtual no dia 08.08.2022. 146 
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