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Câmara de Extensão da ABRUEM  

   

 
 

Nº Pauta 

01 Justificativa de faltas 

02 Apresentação dos dados completos da pesquisa realizada via formulário do forms 

03 
Apresentação do mapeamento das instituições quanto ao processo de 

curricularização da extensão e atividades de extensão durante a pandemia 

04 
Apresentação dos relatos de experiências quanto ao processo de inserção da 

extensão: UDESC, sob a condução do Prof. Alfredo Balduíno Santos; UNESP, com 

o Prof. Raul Borges Guimarães; e UNEMAT, com a Profa. Leonarda Grillo Neves 

05 Encaminhamentos, agendamento da próxima reunião 

06 Outros 

 

Membros  

Instituição Nome  

UNIFIMES 
Reitora Juliene Rezende Cunha 

Presidente 

Justificou falta 

UNIFIMES 
Evandro Salvador Alves de Oliveira 

Secretário 

Presente 

UERJ Cláudia Gonçalves de Lima Ausente 

UNIMONTES Paulo Eduardo Gomes de Barros Justificou falta 

UEG Fábio Santa Cruz Ausente 

UNIOESTE Fabiana Regina Veloso Presente 

UDESC Mayco Moraes Nunes Presente  

UPE Luiz Alberto Rodrigues Presente  

UNEB Adriana dos Santos Marmori Lima Justificou falta 

UNITAU Letícia Maria Pinto da Costa Presente 

UEMASUL Regina Célia Costa Lima Ausente 

UNIFAE Rebeca Garcia Rosa Ferreira Ausente 

Uni-FACEF Flavia Haddad França Presente 

Uni-Cerrado Rogério Ohhira Justificou falta 

UNESP Raul Borges Guimarães Presente 

UEMG Moacyr Laterza Filho Presente 

UNEMAT Leonarda Grillo Neves Presente 

UECE Maria Anezilany Gomes do Nascimento Presente 

UNIFIMES Zaqueu Henrique de Souza Convidado  

UNICAMP Marco Cremasco Convidado 

UNIOESTE Alfredo Balduino Santos Convidado 

Ata de Reunião da Câmara de Extensão  Ata nº: 03/2021 

Data: 29/09/2021 Local: Reunião virtual 

Horário de início: 14h05 Horário de término: 16h04 
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Reuniram-se, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2021, os integrantes da Câmara técnica 

de Extensão da ABRUEM, com o objetivo de discutir a seguinte pauta: justificativa de faltas; 

apresentação dos dados completos da pesquisa realizada via formulário do forms; 

apresentação dos relatos de experiências quanto ao processo de inserção da extensão nos currículos 

de graduação, expostos pelas instituições UDESC, sob a condução do Prof. Alfredo Balduíno Santos, 

da UNESP, com o Prof. Raul Borges Guimarães; e da UNEMAT, com a Profa. Leonarda Grillo 

Neves; encaminhamentos, agendamento da próxima reunião; e outros. O encontro ocorreu 

virtualmente, pela plataforma Teams, tendo início as 14h05min. Tivemos algumas justificativas de 

faltas: a Presidente da Câmara de Extensão da ABRUEM, Profa. Juliene Rezende Cunha 

(UNIFIMES), que nesta mesma data e horário participaria da reunião com os Dirigentes da 

ABRUEM; o Prof. Paulo Eduardo Gomes de Barros (UNIMONTES), que não pôde participar em 

virtude de uma reunião emergencial como membro do Conselho Curador da FADENOR; o Prof. 

Moacyr Laterza Filho (UEMG), que em razão de algumas demandas urgentes da PROEX/UEMG 

também não pode participar; o Prof. Rogério Ohhira (UNICERRADO) havia outro compromisso 

agendado; a Profa. Adriana dos Santos Lima (UNEB), que não se fez presente porque havia outra 

reunião inadiável.  Não tivemos outras justificativas de faltas. Registramos a participação de alguns 

convidados, uma vez que a ABRUEM estendeu o convite da reunião a todas as instituições e seus 

representantes, os respectivos nomes estão relacionados no quadro acima desta Ata. O secretário da 

Câmara de extensão, Prof. Evandro Salvador Alves de Oliveira, fez a abertura da reunião, ocasião em 

que justificou a ausência da presidente da Câmara, cumprimentou os presentes e apresentou a 

sequência dos assuntos tratados na reunião. Inicialmente foi exposto o resultado final da pesquisa 

realizada com as instituições filiadas à ABRUEM. Constatou-se que o novo prazo concedido permitiu 

que 37 instituições respondessem ao questionário, de um total de 47 que atualmente estão associadas 

a ABRUEM. Foi apresentada todas as 15 perguntas e comentadas as respostas que mais se 

destacaram. Após a explanação dos resultados advindos das questões aplicadas no questionário da 

pesquisa, o secretário da Câmara deu espaço para que fossem debatidos os dados. A Profa. Fabiana 

Regina Veloso (UNIOESTE) ressaltou que seria importante frisar um complemento de informação 

quando os dados forem apresentados no Fórum da ABRUM, nomeadamente no que diz respeito ao 

fato de algumas IES não possuírem regulamentação própria referente à inserção da extensão, tendo 

em vista que estas instituições se respaldam em documentos oficiais publicados no âmbito do MEC 

e dos Conselhos Estaduais. Como na reunião anterior havia sido sugerido pela presidente da Câmara 

de Extensão que esses dados levantados no questionário aplicado fossem explorados e compilados 

em um documento sob forma de artigo ou resumo, tal ideia foi recuperada e a sugestão dos membros 

da Câmara foi de que o esboço do documento pudesse ser discutido após a apresentação das três 
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instituições que fariam suas exposições na reunião. Assim, a segunda pauta, sobre a partilha de 

experiências sobre o processo de implantação da inserção da extensão nos cursos de graduação das 

IES, foi iniciada. O Professor Alfredo Balduíno Santos foi o primeiro a expor suas ponderações, 

representando a ONIOESTE. Sua fala foi complementada pelo Pró-Reitor de Extensão da 

UNIOESTE, Prof. Mayco Moraes Nunes, que destacou as articulações empenhadas no âmbito desta 

Pró-Reitoria para captar recursos e publicar Editais que possam financiar ações permanentes e bolsas 

de 20 horas para estudantes dos 58 cursos de graduação. Na sequência o Prof. Raul Borges Guimarães 

apresentou o panorama da UNESP, começando pela contextualização histórica das discussões sobre 

a extensão na instituição. Comentou que existem 185 cursos de graduação nas 34 unidades espalhadas 

pelo estado e que após muitos estudos e debates na IES conseguiram elaborar a Resolução nº 41, de 

31 de agosto de 2021, foi aprovada por unanimidade no Conselho, que dispõe sobre a curricularização 

da extensão universitária. O Pró-Reitor Raul Guimarães apresentou que são muitos os desafios a 

serem enfrentados, considerando as alterações e reformulações curriculares que precisam fazer em 

todos os cursos de graduação. A intenção é iniciar o processo de implantação nas primeiras turmas 

que começaram o ano letivo em janeiro de 2023. Por fim, a Professora Leonarda Grillo Neves 

(UNEMAT) apresentou as experiências do estado de Mato Grosso. Salientou que existem mais de 60 

cursos de graduação e que muitos PPCs já foram atualizados. Destacou que a regulamentação da 

UNEMAT autoriza que os alunos possam participar das atividades de extensão oferecidas em 

qualquer um dos campi e em qualquer curso, inclusive em outras IES. É previsto que a carga horária 

realizada pelo estudante seja dobrada para computação das horas de extensão, considerando o 

reconhecimento do protagonismo estudantil nas atividades de extensão. Após as três apresentações 

alguns membros da Câmara e convidados se inscreveram para complementar e contribuir com as 

discussões que surgiram a partir dos materiais compartilhados. Foi alinhado que a Câmara irá 

trabalhar na elaboração de um texto visando apresentá-lo no Fórum da ABRUEM que acontecerá 

presencialmente entre os dias 02 e 04 de dezembro de 2021, em Juazeiro do Norte - Ceará. A proposta 

da redação tem sugestão o seguinte título “Questões sobre a extensão universitária no brasil: 

institucionalização, implantação e trabalho remoto”. O objetivo é apresentar o resultado dessa 

produção no Fórum da ABRUEM e a ideia é abordar no texto os tópicos: aspectos sobre as diretrizes 

que envolvem a institucionalização da extensão na graduação; a inserção da extensão universitária: 

suas várias formas de implementar; a inserção em seus vários níveis (disciplinarização x 

interdisciplinaridade – dimensão dialógica); programa de financiamento da extensão; dificuldades e 

possibilidades de curricularizar a extensão; e trabalho remoto durante e após a pandemia. O esboço 

do texto, apresentado na reunião, foi discutido e modificado pelos professores presentes. O mesmo 

será compartilhado no google drive para que todos os membros da Câmara tenham acesso e 

colaborem com a construção do trabalho. Tal construção deverá acontecer, tendo em vista o comum 
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acordo entre os membros, até a data da próxima reunião da Câmara, que foi agendada para o dia 

17/11/2021, as 14h00. Ao final da reunião, eu, secretário da Câmara de Extensão da ABRUEM, 

registrei alguns agradecimentos em nome da presidência da Câmara, pela presença e participação de 

todos os membros e convidados. A reunião foi finalizada as 16h04min e Ata será encaminhada a 

todos os membros para ciência.  


