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

Universidade Federal da Bahia realizada no dia 28.11.2022, através de 

videoconferência. 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês novembro do ano 2022 (dois mil e vinte dois), às 9 1 

(nove) horas, reuniu-se, remotamente, o Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão 2 

(CAPEX) da Universidade Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência da 3 

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

seguir relacionados: Guilherme Bertissolo (Pró-Reitor de Extensão Universitária ), 5 

Adriana Bittencourt Machado (DAN),  Anamélia Lins e Silva Franco (IHAC), Bruno 6 

da Cunha Diniz (ENG), Edleide de Brito (IME), Fernando Antônio de Melo Pereira 7 

(ADM), Fernando Henrique Martins da Silva (ICTI), Glória Cecília dos Santos 8 

Figueiredo (ARQ),  Helena Franca Correia (IMRS), Ivan do Carmo Machado (IC), 9 

João Glicério de Oliveira Filho (DIR), Laerson Morais Silva Lopes (FCC), Leonardo 10 

Medeiros Vieira (LET), Luciana Santos Cardoso (FAR), Maria da Conceição Pereira 11 

da Fonseca (NUT), Maíra Salles de Souza (ICI), Nuno Jorge Rodrigues Sampaio 12 

(ECO), Renata de Paula Trindade Rocha de Souza (FACOM), Rosângela Janja 13 

Costa Araújo (FFCH), Sandra Carneiro de Oliveira (EDC), Soraia Teixeira Brandão 14 

(QUI), Sumaia Boaventura André (FAMED), Tânia Tavares Rodriguez (ICS), Vilma 15 

Gravata da Conceição (representante dos servidores técnico-administrativos), Wilson 16 

Mouzer Figueiró (IGEO), Yeimi Alexandra Alzate Lopez (ISC), Yumara Souza 17 

Pessôa (EBA) e, na condição especial  de convidada,  a Conselheira Alessandra Santos 18 

de Assis (Suplente do Pró-Reitor de Extensão Universitária), dada a presença do 19 

Conselheiro Pró-Reitor de Extensão Universitária titular, Guilherme Bertissolo, bem 20 

como, também, participaram da reunião como convidadas  as  Professoras Rita Ferreira 21 

de Aquino e Katemari Diogo da Rosa, ambas da PROEXT. Havendo quórum, a 22 

Conselheira Presidente declarou aberta a sessão, cumprimentou a todos e iniciou o 23 

expediente. A Conselheira Adriana Bittencourt perguntou no chat se os projetos de 24 

Extensão aprovados nas Unidades Universitárias devem ser submetidos à apreciação do 25 

CAPEX, tendo a Conselheira Presidente esclarecido que somente são aprovados naquele 26 

Conselho as propostas de Extensão oriundas das Pró-Reitorias. Sanada a dúvida, o 27 

Conselheiro Guilherme Bertissolo divulgou a prorrogação do prazo para submissão de 28 

propostas ao Congresso UFBA, cujo prazo final encerra em 29.11.2022; na oportunidade, 29 

esclareceu, após questionamento da Conselheira Presidente, que toda a comunidade 30 

externa à UFBA pode participar desse Congresso, inclusive integrando Mesas e 31 

apresentando propostas, entretanto, não é possível propor atividades; informou ainda que, 32 

no momento, somente a comunidade interna está habilitada a se inscrever no Congresso 33 

e a liberação aos participantes externos será feita a partir da próxima quarta-feira, dia 34 

16.11. A Conselheira Glória Figueiredo solicitou esclarecimento no chat acerca de 35 

quando os pontos de pauta sugeridos em reuniões anteriores pelos (as) Conselheiros (as), 36 

relacionados às atribuições do CAPEX, preservação da memória e compartilhamento de 37 

práticas de Extensão na UFBA, entre outros, serão discutidos, sendo esclarecida que 38 

algumas dessas questões serão abordadas ainda na presente reunião, no terceiro item de 39 
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pauta. A Conselheira Presidente esclareceu que para o próximo ano pretende-se discutir 40 

a atualização da Resolução da Extensão, ao tempo em que lembrou o encerramento do 41 

seu mandato na Presidência do CAPEX no ano corrente. Continuamente, a Conselheira 42 

Alessandra Assis comunicou a prorrogação, para o dia 28.11.2022,   da submissão de 43 

propostas para o edital ACCs. Finalizado o expediente, a Conselheira Presidente 44 

registrou as boas-vindas às servidoras da PROEXT, especialmente convidadas para 45 

participar da presente reunião do Conselho, Rita Ferreira de Aquino e Katemari Diogo da 46 

Rosa. Ato contínuo, a Conselheira Presidente ingressou na Ordem do dia, Item 01: 47 

Apreciação de processos relativos a Cursos de Especialização. Relatoria: Conselheira 48 

Alessandra Santos de Assis (Pró-Reitoria de Extensão Universitária). Foram lidos os 49 

pareceres, apreciados e aprovados por unanimidade os seguintes processos: a) Processo 50 

nº 23066.061974/2022-14 – Proposta do Curso de Especialização em Projetos de 51 

Tecnologia e Inovação para o Judiciário Federal; e b) Processo nº 23066.046043/2022-52 

96 - Proposta do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. Continuamente, 53 

Item 02: Relação de propostas de Extensão inseridas no SIATEX para aprovação 54 

pelo CAPEX. A Conselheira Presidente procedeu à leitura das seguintes Propostas de 55 

Ação de Extensão, sendo todas aprovadas por unanimidade: a) Proposta nº 17933 56 

“Hortas Urbanas e Segurança Alimentar e Nutricional em bairros periféricos de Salvador- 57 

BA” - Proponente: Joeli Silva de Souza; b) Proposta nº 18720 “Semana Nacional do 58 

Livro e da Biblioteca: Bibliotecas como espaços de patrimônio, cultura” – Proponente: 59 

Magali Alves Albuquerque; e c) Proposta nº 18930 “Novembro Negro UFBA 2022” – 60 

Proponente: Juliana Marta Santos de Oliveira. A Conselheira Presidente aludiu à 61 

Proposta nº 18720 para sugerir sua devolução à proponente, por não constar 62 

caracterizada na referida Proposta a participação externa, tendo sido sugerido pelo 63 

Conselheiro Guilherme Bertissolo, após discussão e esclarecimentos de alguns 64 

Conselheiros, que a Proposta em comento fosse aprovada com a sugestão de ajuste da 65 

redação no campo do “público alvo”, bem como o ajuste, também,  no respectivo  66 

relatório, pois entenderam que a ação está sim caracterizada como extensionista, havendo 67 

somente necessidade de adequação da redação no preenchimento do documento. Após a 68 

concordância do plenário, a Conselheira Presidente relatou sentir falta de mais interação 69 

entre as Unidades Universitárias e Órgãos no desenvolvimento de atividades 70 

extensionistas interdisciplinares e franqueou a palavra ao plenário para que os 71 

Conselheiros (as) se manifestassem acerca da questão. O Conselheiro Guilherme 72 

Bertissolo destacou que romper essa fragmentação representa um desafio para a 73 

Extensão, que perpassa, inclusive, pela carência de comunicação interna entre a 74 

comunidade universitária, o que poderia ser amenizado ou resolvido a partir da 75 

intensificação do debate público. Nesse momento, a Conselheira Glória Figueiredo e o 76 

Conselheiro Wilson Figueiró manifestaram os seus de acordo quanto à necessidade de 77 

romper essa barreira, propondo que sejam realizados mais encontros e diálogos integrados 78 

e interdisciplinares na comunidade. Item 03: Extensão na UFBA. Relatoria: 79 

Conselheiro Guilherme Bertissolo (Pró-Reitor de Extensão Universitária). O 80 

Conselheiro Guilherme iniciou sua apresentação, intitulada “PROEXT: cenários e 81 

desafios para a Extensão na UFBA” que contou com a participação das Professoras 82 

Alessandra Santos de Assis (Coordenadora de Formação e Integralização Curricular da 83 
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Extensão), Katemari Diogo da Rosa (Coordenadora de Programas e Projetos) e Rita 84 

Ferreira de Aquino (Coordenadora de Produção de Difusão da Extensão), todas 85 

integrantes da equipe da PROEXT. A exposição objetivou apresentar aos Conselheiros a 86 

estrutura atual da PROEXT, sob nova gestão, os programas geridos pela PROEXT e os 87 

marcos legais que amparam a Política de Extensão na UFBA, além de iniciar uma 88 

discussão acerca dos cenários e desafios enfrentados nessa área. Em resumo, no âmbito 89 

da Extensão, estão em andamento na UFBA os seguintes Programas: ACCs, PIBIEX, 90 

PAExDoc, PAExTec, PAARTES, Projetos Especiais, Chamadas Estudantis e de Pós-91 

Graduação, PROEXT Explica e PROEXT Visita, e FORPOP. O Conselheiro Guilherme 92 

informou que a PROEXT, para o próximo ano, pretende lançar novos editais, em 93 

fevereiro, com propostas voltadas a atender os docentes, servidores técnico-94 

administrativos e discentes; ademais, iniciar uma discussão no sentido de atualizar a 95 

Política de Extensão da Universidade frente aos desafios atuais. Ato contínuo, retomando 96 

a palavra, a Conselheira Presidente sugeriu que seja dada ampla divulgação das ACCs 97 

disponíveis junto à comunidade universitária, a fim de que o estudante, no período de 98 

matrícula, não tenha dificuldade em selecionar a ACCs que melhor se adeque ao seu 99 

interesse, tendo em vista a obrigatoriedade da curricularização da Extensão. Em resposta, 100 

a Conselheira Alessandra Assis esclareceu que a PROEXT publica na sua página oficial, 101 

a cada semestre, a relação de todas as ACCs disponíveis, além de enviar ao e-mail de 102 

todos os estudantes da Graduação uma planilha contendo a relação dessas ACCS, com o 103 

contato dos seus proponentes e divulgação em todos os canais de comunicação 104 

disponíveis. Nesse sentido, a Conselheira Glória Figueiredo sugeriu que fosse 105 

informada, também, a ementa nesse material, a fim de orientar melhor a matrícula desses 106 

estudantes; e a Conselheira Yumara Pessôa sugeriu que essa relação fosse encaminhada, 107 

também, aos Colegiados e Departamentos das Unidades Universitárias. O Conselheiro 108 

Guilherme esclareceu que essas medidas já são adotadas pela PROEXT e, no que tange 109 

ao questionamento da Conselheira Glória, acerca do procedimento utilizado no caso do 110 

não preenchimento total das vagas, informou que havendo disponibilidade de vagas o 111 

Colegiado faz a solicitação e isso é negociado diretamente com o docente. Dando 112 

continuidade à apresentação, o Conselheiro Guilherme mencionou os desafios da 113 

Extensão na Instituição, sendo o principal deles a questão da adequação sistêmica e seus 114 

indicadores, com a implementação do novo sistema (SIGAA-Extensão), cuja expectativa 115 

é de que ele seja capaz de atender melhor essas dificuldades enfrentadas no atual 116 

SIATEX; o segundo grande desafio envolve a necessidade de atualização da 117 

regulamentação da Extensão, como a Resolução CAPEX nº 02/2012, bem como a criação 118 

de marcos legais específicos  no que tange à prestação de serviços  e a  Cursos  lato sensu 119 

(Resolução CAPEX nº 01/2021, atualizada recentemente). A Conselheira Glória sugeriu, 120 

retomando a questão das ACCs, que fosse feito um trabalho de sensibilização junto às 121 

Unidades Universitárias acerca da possibilidade de integrar as ACCs aos componentes 122 

curriculares da Pós-Graduação, sendo a sugestão acolhida e sugerida, em 123 

complementação, pela Conselheira Alessandra, que essa sensibilização seja programada 124 

a partir do próprio CAPEX, uma vez que o Conselho possui representação da PRPPG em 125 

sua composição. Na oportunidade, a Conselheira Sandra Carneiro sugeriu que as 126 

matrículas das ACCs fossem centralizadas na SUPAC, pois entende que a 127 
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descentralização dessas matrículas sobrecarrega os Colegiados e dificulta a comunicação 128 

e solução de eventuais problemas, sendo informada, pelo Conselheiro Guilherme, que a 129 

sugestão será levada à SUPAC para verificar a viabilidade de atendimento, mas adiantou 130 

que, no seu entendimento, com a integração dos sistemas, muitos dos problemas hoje 131 

enfrentados serão solucionados. A Conselheira Tânia Rodrigues sugeriu no chat que no 132 

novo sistema seja possível anexar um Projeto de Extensão e aprovação de Comitê de 133 

Ética, se for o caso, pois compreende que o SIATEX é simplificado e existe a necessidade 134 

de mais elementos para fundamentar a aprovação dos projetos. Em sequência, a 135 

Professora Katemari mostrou os dados referentes à situação das Propostas de Extensão 136 

extraídas do SIATEX, englobando três grandes grupos de informações, a saber:  propostas 137 

canceladas/devolvidas/indeferidas, encaminhadas/registradas/inicializadas e   finalizadas, 138 

com a ressalva de que as ACCs não geram relatórios como condição para sua conclusão. 139 

Em seguida, referiu que o sistema prevê, no campo “observações”, algumas informações 140 

como área temática, caráter, título, relatório e público, por exemplo, cujas informações 141 

não têm sido preenchidas pelos proponentes. O Conselheiro Fernando Antônio pediu a 142 

palavra para sugerir que a cada reunião do CAPEX seja apresentada uma listagem com 143 

as Propostas de Extensão realizadas naquele período e, ademais,  o envio de um Relatório 144 

Anual aos Conselheiros (as), a fim de publicitar o que tem sido feito no que tange à 145 

Extensão no âmbito da UFBA; sugeriu ainda que se constitua uma Comissão  do CAPEX 146 

para pensar a reestruturação dos filtros no sistema SIATEX, a fim de reduzir a 147 

possibilidade de inclusão de propostas que não estejam em acordo com as normas 148 

extensionistas. Retomando a sua apresentação, a Professora Katemari mostrou a relação 149 

de Unidades Universitárias que submeteram Propostas de Extensão no período de 2012 a 150 

2022, com destaque para a Instituto de Letras, Faculdade de Educação e Escola 151 

Politécnica como maiores promotoras de propostas; em seguida, apresentou o panorama 152 

geral de outras  modalidades de propostas submetidas no mesmo período, com destaque 153 

para eventos, projetos e cursos e esclareceu ser possível filtrar essas informações por 154 

Unidade Universitária; finalizou, reconhecendo a dificuldade que as pessoas têm em 155 

analisar os indicadores disponíveis no SIATEX, em virtude de debilidades do próprio 156 

sistema, mas ter o conhecimento do que está disponível representa um passo inicial para 157 

se pensar e discutir a atualização desses indicadores, não somente no âmbito do CAPEX, 158 

mas a partir de debates com as Unidades Universitárias. O Conselheiro Guilherme 159 

pontuou que para além dos indicadores exigidos pelo Tribunal de Contas da União, há a 160 

necessidade de atualização dos indicadores, a fim de atender necessidades internas da 161 

Instituição, o que possibilitará orientar as políticas pensadas na UFBA; ressaltou ainda a 162 

urgência em atualizar o Regulamento da Extensão, a partir de diálogos com os Núcleos 163 

de Extensão das Unidades Universitárias, sendo um ponto que será conduzido desde já 164 

pela PROEXT, com um encontro já marcado para o próximo dia 05 de dezembro, sendo 165 

a primeira de uma série de visitas que serão realizadas, a fim de compreender a realidade 166 

de cada uma delas, o que possibilitará propor políticas que fomentem as diferenças e 167 

particularidades no âmbito da Universidade, acrescentando que,  a partir do próximo 168 

semestre, a PROEXT pretende conduzir uma série de debates públicos, inclusive levar o 169 

tema para discussão no Congresso UFBA, com vistas a conduzir da melhor forma a 170 

atualização desse Regulamento; informou, ainda, que a PROEXT tem trabalhado no texto 171 
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que dispõe sobre a implementação da prestação de serviços no âmbito da Extensão, para 172 

ser apresentado e apreciado pelo  CAPEX em breve; ademais, noticiou  estar em fase de 173 

implementação a Resolução CAPEX nº 01/2021, atualizada recentemente, que aprova as 174 

normas complementares para oferta dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na UFBA, 175 

tendo, nesse sentido,  a Conselheira Alessandra ressaltado  que, em breve, deverá ser 176 

objeto de pauta do CAPEX a discussão dos impactos dessa nova Resolução nos Cursos 177 

de Especialização Lato Sensu, após a conclusão das primeiras turmas. Retomando os 178 

desafios, o Conselheiro Guilherme destacou a questão da Curricularização da Extensão, 179 

também, em implementação a partir da aprovação da Resolução CONSEPE nº 02/2022 e 180 

do Guia da Curricularização que serão revisados a partir do próximo semestre, mediante 181 

intenso debate com a comunidade universitária;  informou que o Grupo de Trabalho (GT) 182 

criado para discutir as possibilidades de financiamento da Extensão já está em atividade, 183 

tendo se reunido algumas vezes, com prazo final de conclusão dos trabalhos estimado 184 

para março de 2023. Sequencialmente, a Professora Rita Aquino divulgou, uma vez 185 

mais, a realização do Congresso UFBA. Continuamente, o Conselheiro Leonardo 186 

Medeiros,  questionou  que os cursos  de Pós-Graduação Lato Sensu, a saber, Capacitação 187 

e Aperfeiçoamento, não constam regulamentados no âmbito da UFBA, visto que o 188 

Regimento Geral da UFBA dispõe somente acerca da Especialização, tendo o 189 

Conselheiro Guilherme Bertissolo respondido que essas categorias seguem vigentes, 190 

havendo necessidade de discussão futura acerca da sua regulamentação; demais disso, o 191 

Conselheiro Guilherme Bertissolo  sugeriu  pontos que carecem de serem abordados nas 192 

normativas legais da Extensão, como a menção às ACCs e a caracterização da 193 

participação dos agentes externos nas atividades extensionistas no Regulamento da 194 

Extensão; financiamento da Extensão no âmbito da Curricularização e em sentido amplo; 195 

a prestação de serviços, entre outros. O Conselheiro Leonardo Medeiros retomou a 196 

discussão do financiamento da Extensão no âmbito da Curricularização, para reforçar a 197 

necessidade de inclusão de um representante do CAPEX no GT que tem tratado dessa 198 

questão. Em resposta, o Conselheiro Guilherme Bertissolo informou que irá levar a 199 

sugestão ao Magnífico Reitor, para verificar a possibilidade de inclusão de um membro 200 

do CAE e do CAPEX na composição desse GT. Nesse sentido, a Conselheira Alessandra 201 

Assis sugeriu que fosse criado, também, no CAPEX, um GT com a finalidade de analisar 202 

o financiamento da Extensão em sentido amplo. Em seguida, a Conselheira Maria da 203 

Conceição aludiu à reunião que será realizada no próximo dia 05.12 com os Núcleos de 204 

Extensão das Unidades Universitárias, lembrando que nem todas possuem um Núcleo 205 

formalizado em sua estrutura, de modo que seria interessante que a PROEXT fizesse um 206 

levantamento de como as Unidades Universitárias têm se organizado nesse sentido, 207 

aproveitando a realização desses encontros para propor o compartilhamento de 208 

experiências, a fim de subsidiar a atualização do sistema. Em virtude do horário avançado 209 

da reunião, a Conselheira Presidente comunicou a necessidade de seu encerramento, em 210 

atendimento à Portaria nº 9.763/2022 do Ministério da Economia, que determinou o 211 

expediente até às 11h, em virtude do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo na 212 

presente data. Nada mais havendo a tratar, a Conselheira Presidente agradeceu a presença 213 

e colaboração de todos e deu por encerrada a sessão, sobre a qual, eu, Terezinha Maria 214 

Dultra Medeiros, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, a ser 215 
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devidamente assinada, através do SIPAC, com menção a sua aprovação, estando os 216 

pormenores da reunião gravados eletronicamente. 217 

Aprovada, por unanimidade, em reunião virtual de 12.12.2022. 218 
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DED-II/FACED (12.01.66.05)

Matrícula: 2912714

 (Assinado eletronicamente em 15/12/2022 17:25 )
SORAIA TEIXEIRA BRANDAO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DQGI/IQUI (12.01.15.06)

Matrícula: 1100392

 (Assinado eletronicamente em 15/12/2022 08:47 )
SUMAIA BOAVENTURA ANDRE
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DMPS/FAMEB (12.01.21.06)

Matrícula: 283934

 (Assinado eletronicamente em 13/12/2022 10:16 )
TANIA TAVARES RODRIGUEZ
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DBR/ICS (12.01.20.10)

Matrícula: 3221879

 (Assinado eletronicamente em 16/12/2022 16:20 )
TEREZINHA MARIA DULTRA MEDEIROS

COORDENADOR - TITULAR

SOC/UFBA (12.01.07)

Matrícula: 6281489

 (Assinado eletronicamente em 10/01/2023 17:27 )
VILMA GRAVATA DA CONCEICAO

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA

SIBI/UFBA (12.01.38)

Matrícula: 1978419

 (Assinado eletronicamente em 14/12/2022 11:16 )
WILSON MOUZER FIGUEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEPTOGEOF/IGEO (12.01.14.08)

Matrícula: 287743

 (Assinado eletronicamente em 13/12/2022 11:52 )
YEIMI ALEXANDRA ALZATE LOPEZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DSC/ISC (12.01.12.01)

Matrícula: 1156259

 (Assinado eletronicamente em 13/12/2022 16:28 )
YUMARA SOUZA PESSOA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHAP/EBA (12.01.24.08)

Matrícula: 1179249
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