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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO

DE

EXTENSÃO

DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) DA
UNIVERSIDADE

FEDERAL

DE

PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA
NO DIA QUATORZE (14) DO MÊS DE
SETEMBRO

DE

DOIS

MIL

E

DEZESSEIS (2016).

1

No dia quatorze (14) do mês de setembro do ano de dois mil de dezesseis (2016), às dez

2

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

3

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

4

Conceição dos Reis - Coordenadora da Setorial de Extensão; Professora Mitz Helena de

5

Souza Santos – Representante do DFSFE; Professora Rejane Dias Da Silva- Representante

6

do DAEPE; Professor Marcos Alexandre de Melo Barros – Representante do DMTE e o

7

Professor Moacir da Hora Espar – Representante do CAP e a Secretária da Setorial de

8

Extensão Katia Maria Rodrigues Durão. Justificaram ausência: as Professoras Auxiliadora

9

Maria Martins da Silva – Vice-Coordenadora da Setorial de Extensão e Ana Karina Morais

10

de Lira – Representante do DPOE. Estiveram ausentes: Representante do Diretório

11

Acadêmico. O CTA continua sem indicação de sua representatividade. I – INFORMES: A

12

professora Maria da Conceição iniciou a reunião comunicando aos presentes sobre o

13

Seminário “UFPE &FUNASE: abordagens sobre a socioeducação em Pernambuco” que

14

ocorrerá no dia 27/09/16, das 8h30 às 13:30h no auditório do Centro de Ciências Sociais

15

Aplicadas – CCSA/UFPE e acrescentou aos presentes que esse Seminário tem como

16

propósito primeiro se fazer pensar em um projeto/programa no sentido de sensibilizar a

17

UFPE para fazer parcerias com a FUNASE que lida com jovens e adolescentes. Com a

18

palavra, a Profª Mitz Helena perguntou: o que é que se quer com isso? E, ainda, questiona

19

se a PROEXc não liberou para as Setoriais de Extensão nenhum documento que trate
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20

desta parceria. A Profª Reis informa que o Seminário foi divulgado para os e-mails dos

21

docentes e que não percebeu a necessidade de um documento oficial para a parceria,

22

considerando que o Seminário é uma possibilidade para iniciar esta parceria. Dando

23

prosseguimento aos informes, a Coordenadora Reis fala sobre o Formulário de registro dos

24

grupos/núcleos extensionistas do CE que estão sendo enviados pelos coordenadores e

25

divulgados na página da Setorial. Diz ainda que só recebeu os formulários de 03 grupos e

26

que vai reforçar o pedido através de e-mails, para que os demais grupos agilizem a entrega

27

dos mesmos. Sugeriu ainda que fosse solicitado a administradora do site que as

28

informações sobre cada grupo, pudesse seguir o modelo do NEAB. Prosseguindo com os

29

informes fala do II ENEXC – Encontro de Extensão e Cultura da UFPE nos dias 23 e 24 de

30

novembro do corrente ano (auditório, sala 12 e mais cinco salas, para os dois dias).

31

Explicando que fará a reserva das salas quando estiver mais próximo do evento. O Profº

32

Marcos, com a palavra, fala na possibilidade de se criar um Link e uma ABA para os

33

eventos na página da Setorial de Extensão. Já a Profª Mitz pede para que o ENEXC

34

também aconteça à noite, pois o turno nunca é privilegiado com os eventos que acontecem

35

nos turnos diurnos e que os alunos da noite são responsáveis e trabalhadores. A Profª Reis

36

disse que iria verificar a programação. II ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da ata da

37

reunião do dia 06/07/106. A ata foi enviada por e-mail para os professores que

38

participaram da reunião e aprovada por todos. 2 -

39

Tecnologia em Pernambuco (SNCT-PE) entre os dias 17 e 23 de outubro/2016 com o

40

Tema: “Ciência alimentando o Brasil”. A Profª Reis explica que quem ficará coordenado a

41

SNCT neste Centro será a Profª Auxiliadora Martins e pede sugestão de programação para

42

o citado evento. Foi sugerida e acordada outra reunião, dia 28/9, às 10h, para definir a

43

programação da SNCT no CE. Com a palavra, o Professor Moacir da Hora adiantou que o

44

CAP vai realizar Mesas Redondas e o Profº Marcos pretende enviar propostas de Oficinas

45

referentes ao PROI Digital. 3 - Participação do Colegiado na Reforma do Curso de

46

Pedagogia – A setorial assumiu a tarefa de Coordenação de Seminários temáticos em

47

outubro abordando temas que foram inseridos pela RESOLUÇÃO Nº 2, de 1º de julho de

48

2015: “Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da

49

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias,

50

bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de

Semana Nacional de Ciência e
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51

políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos da educação, formação na área

52

de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos

53

humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional,

54

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), educação especial e direitos educacionais de

55

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas”. A Profª Reis

56

comunica que em julho de 2017 finaliza o prazo para a Elaboração da Reforma do Curso

57

de Pedagogia e explica que os temas citados acima têm que perpassar o currículo como um

58

todo. Assim sugere: para que em outubro se faça uma discussão sobre as temáticas e de

59

que forma eles vão entrar no currículo. Uma das sugestões é a realização de semanas

60

temáticas durante o semestre letivo. Por exemplo: Semana da Inclusão em setembro,

61

Semana da Consciência Negra em Novembro, etc. Assim, cada grupo que trabalha com

62

esta temática assumiria essa semana. A Profª Mitz sugere fazer enquete com os docentes

63

sobre essas temáticas. A Profª Reis sugere fazer um seminário na Semana Nacional de

64

Ciência e Tecnologia para se discutir as temáticas e que deveremos chamar os professores

65

da casa para coordenar as mesas temáticas. Por exemplo: sobre Gênero (Jailela e Karina),

66

Sexual (Mitz que é do NUCH), Religiosa (Aurinea e Gustavo), Faixa Geracional - não se

67

sabe

68

Humanos/Medidas Socioeducativas (Edla Soares, conforme

69

dispôs a convidá-la). Nada mais havendo a tratar, lavramos a presente ata, assinada por

70

mim, Kátia Maria Rodrigues Durão (Secretária da Coordenação Setorial de Extensão) e

71

pelos demais membros do Colegiado de Extensão. Recife, 14 de setembro de 2016.

quem

seria,

LIBRAS

(Antônio),

Educação

Especial

(Rafaela)

Direitos

sugeriu Rejane e que se

