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REGISTRO DE REUNIÃO
REGISTRO DA PRIMEIRA REUNIÃO DO SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA UNB, realizada aos vinte e oito dias
do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte e um minutos, no Auditório da
Reitoria, presidida pelo professor VALDIR ADILSON STEINKE, Decano de Extensão, com a presença dos
seguintes membros: KACCNNY DE MATOS (TITULAR/DCE), CIBELLE MOREIRA (TITULAR/DCE), JANAÍNA
BARCELOS RESENDE (TITULAR/BCE), MOZART FAZITO REZENDE (TITULAR/CET), SUAMIR JORGE DE
AZEVEDO CAMPOS (TITULAR/CPD), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (SUPLENTE/HUB), FÁTIMA DE SOUZA
FREIRE (TITULAR/FACE), CAIO FREDERICO E SILVA (TITULAR/FAU), VANESSA RESENDE NOGUEIRA
CRUVINEL (TITULAR/FCE), ANA CLAUDIA FARRANHA SANTANA (TITULAR/FD), WILSON HENRIQUE
VENEZIANO (TITULAR/IF), ELIANA DOS REIS NUNES (TITULAR/IF), KÊNIA AUGUSTA FIGUEIREDO
(TITULAR/IH), VIRGÍNIA ANDREA GARRIDO MEIRELLES (TITULAR/IL), EILEEN PFEIFFER FLORES
(TITULAR/IP), TERRIE RALPH GROTH (TITULAR/IPOL), RUDI HENRI VAN ELS (DIRETOR DA DDIR), JANAÍNA
DE AQUINO FERRAZ (DIRETORA DA INTERFOCO). Ausências Jusᜀ꼄ﬁcadas: Carlos Hiroo Saito (Diretor da
DTE), Wilsa Maria Ramos (Titular/CEAD), Antônia Célia Barros Lins Bonﬁm (Suplente/CEAD), Káᜀ꼄a Maria
Belisário (Titular/FAC), Iracilda Pimentel Carvalho (Titular/FE), Dianne Magalhães Viana (Titular/FT),
Carlos Henke de Oliveira (Titular/IB), José Antônio Vieira Pimenta (Titular/ICS), Marcia Duarte Pinho
(Titular/IDA), Daniel Perdigão Nass (Titular/IQ) e Alessandra D'Aqui Velloso (Titular/SintFUB). 1) Aberta a
sessão, o professor Valdir Adilson Steinke, Decano de Extensão, procedeu ao seguinte informe: Informou
que haverá no Campus UnB Ceilândia um posto avançado do Decanato de Extensão a ﬁm de
descentralizar a Extensão, de forma experimental, com perspecᜀ꼄va de expandir a iniciaᜀ꼄va para o
Campus UnB Gama e UnB Planalᜀ꼄na. 2) POLÍTICA DE EXTENSÃO. O Decano de Extensão fez uma breve
explanação acerca da realização de um Seminário a ﬁm de discuᜀ꼄r a Extensão Universitária da UnB.
Considerou importante que fossem deﬁnidos, nesta reunião, o formato e metodologia do Seminário, os
Eixos Centrais e os temas especíﬁcos que serão discuᜀ꼄dos, em uma série de encontros, ao longo do
semestre; os demais encontros serão para discuᜀ꼄r os Eixos Centrais, como por exemplo, a Políᜀ꼄ca de
Extensão. No Eixo Políᜀ꼄ca de Extensão informou que será discuᜀ꼄da a possibilidade de a Câmara de
Extensão descentralizar para as Unidades Acadêmicas a autonomia para tomadas de decisões sobre
mérito das Ações de Extensão. Considerou, por exemplo, que nesse Eixo será necessário rever as normas
para regulamentar na Câmara de Extensão e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as questões
relevantes para a Extensão. Durante a reunião, o Decano de Extensão passou a palavra aos membros da
Câmara de Extensão que sugeriram os seguintes pontos: a) que houvesse um encontro para tratar acerca
do Estado da Arte ‐ levantamento de dados referentes às Ações de Extensão, como por exemplo,
modalidade, quanᜀ꼄dade, origem dos recursos e comunidades atendidas ‐ a ﬁm de se obter um
diagnósᜀ꼄co da percepção das Unidades Acadêmicas acerca da Extensão; b) que fosse discuᜀ꼄da a questão
do ﬁnanciamento (interno e externo) e os indicadores no Eixo Central Fomento; c) que fosse discuᜀ꼄do o
papel da Extensão em Curso de Graduação; d) que fosse inserida a atuação do servidor técnico‐
administraᜀ꼄vo na Extensão; e) que houvesse um encontro para tratar acerca da Dimensão Acadêmica; f)
que fosse inserida no Seminário a parᜀ꼄cipação de discentes que atuam nos fóruns das Unidades
Acadêmicas. O Decano de Extensão sugeriu a criação de uma plataforma no Moodle para viabilizar o
trabalho dos Grupos de Trabalho ‐ GTs, onde os integrantes do Seminário poderão realizar leitura de
textos e dar sugestões de forma dinâmica; sugeriu também que os encontros referentes ao Seminário de
Extensão fossem realizados de forma quinzenal, a parᜀ꼄r da segunda quinzena de agosto, com término
previsto para o mês de outubro. Após a discussão quanto à realização do Seminário de Extensão da UnB,
os membros da Câmara de Extensão decidiram pelos seguintes Encaminhamentos: O Seminário de
Extensão da UnB será composto por Membros da Câmara de Extensão (Titular e Suplente), por um
Servidor Técnico‐Administraᜀ꼄vo e por um Representante Discente, respecᜀ꼄vamente, de cada Unidade
Acadêmica. Os Eixos Centrais (Estado da Arte; Políᜀ꼄ca e Dimensão Acadêmica; Normas, Processos e
Fomento) serão discuᜀ꼄dos em Grupos de Trabalho (GTs); cada GT será responsável pela condução dos
trabalhos, pela discussão do tema e pela elaboração de um relatório referente ao tema trabalhado.
Comporão o GT Políᜀ꼄ca de Extensão: Professora Ana Claudia Farranha Santana/FD, Professora Liza Maria
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Souza de Andrade/FAU e Professora Káᜀ꼄a Maria Belisário/FAC que candidatou‐se a posteriori via e‐mail; o
GT Dimensão Acadêmica: Professora Vanessa Rezende Nogueira Cruvinel/FCE, Professora Eliana dos Reis
Nunes/IF, Professora Eileen Pfeiﬀer Flores/IP, Professor Wilson Henrique Veneziano/IE e Professora Káᜀ꼄a
Maria Belisário/FAC que candidatou‐se a posteriori via e‐mail; e o GT Processos: Professora Janaína de
Aquino Ferraz/INTERFOCO e Professora Vírginia Andrea Garrido Meirelles/IL que candidatou‐se a
posteriori via e‐mail. As datas deﬁnidas para o calendário das reuniões do Seminário foram as seguintes:
vinte e três de agosto, vinte de setembro, vinte e cinco de outubro e vinte e dois de novembro. 3)
Assuntos gerais: Não Houve. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta e quatro minutos, o
professor Valdir Adilson Steinke, Decano de Extensão deu por encerrada a reunião, da qual eu, Andreia
Henrique Lustosa Vieira Rezende, secretária da Câmara de Extensão, lavrei o presente registro.
Referência: Processo nº 23106.044280/2016‐51
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