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Relatório das atividades desenvolvidas pela Coordenação de Extensão (antiga Câmara de 

Extensão) do Instituto de Artes da UFU, no período de abril a dezembro de 2014. 

 

Desde sua criação, o Instituto de Artes – IARTE, já previa em sua proposta de Regimento 

Interno a existência de uma instância interna para tratar das questões relativas à extensão no 

âmbito do referido Instituto. Na ocasião da elaboração deste Regimento, tal instância foi 

denominada de Câmara de Extensão e passou a contar, sempre que possível, com um 

representante de cada Área que integra o IARTE.  

 

Em 25 de abril de 2014, conforme Portaria IARTE n. 044/2014, formou-se a nova composição 

da Câmara de Extensão do Instituto de Artes, com a nomeação dos professores Alexandre José 

Molina (Dança e Teatro), Fernanda de Assis Oliveira (Música) e Renato Palumbo Dória (Artes 

Visuais). Esta nova composição viria a seguir a mesma dinâmica de funcionamento proposta 

pela composição anterior, na qual o professor Mário Piragibe, do Curso de Teatro, representava 

as Áreas de Teatro e Dança, até que a Área de Teatro pudesse indicar um professor para assumir 

tal função. Ficou definido ainda que o professor Renato Palumbo faria a representação da 

Câmara de Extensão no CONARTES – Conselho do Instituto de Artes e que o professor 

Alexandre Molina passaria a representar o IARTE no Conselho de Extensão da UFU - 

CONSEX. A professora Fernanda de Assis Oliveira ficou como suplente nas duas instâncias.  

 

Entre abril e maio de 2014, a Câmara de Extensão se reuniu com o professor Mário Piragibe e 

com a professora Renata Meira para obter o histórico da extensão no IARTE, bem como das 

ações engendradas pela composição anterior. Passado este momento inicial, a Câmara de 

Extensão estabeleceu um calendário mensal de reuniões e solicitou o apoio do IARTE no que se 

refere ao suporte e estrutura para os encontros. Foi designada a sala de reuniões da Secretaria do 

IARTE para os encontros, além da disponibilização da sala da própria diretoria – sempre que 

possível – de maneira a otimizar o trabalho da Câmara. Da equipe do IARTE, a técnica 

administrativa Marta Rosa foi designada para secretariar o trabalho da Câmara, além de 

organizar um arquivo com os documentos relativos à Extensão no Instituto, que permanece 

disponível para consulta e trabalho da Câmara. Ainda na reunião de maio de 2014 ficou definido 

que os representantes de cada Área fariam o informe da nova composição da Câmara de 

Extensão e também colheriam sugestões dos seus pares para o trabalho desta instância dentro do 

Instituto.  

 

Nos meses de junho e julho do correte ano, os integrantes da Câmara de Extensão do IARTE 

estabeleceram como meta a realização de reuniões com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis – PROEX, com as Coordenações de Cursos de Graduação e de Pós-

Graduação e com a Diretoria do IARTE, com a finalidade de colher sugestões e iniciar um 

primeiro diálogo para a realização de um Fórum de Extensão do IARTE. A partir dos resultados 

destas reuniões, ficou estabelecido que o Fórum aconteceria em 2015, de maneira a favorecer a 

captação dos recursos necessários, além de garantir as agendas dos convidados.   

 

Outra meta da Câmara de Extensão foi o estabelecimento de diretrizes e/ou critérios norteadores 

para análise dos projetos de extensão realizados no Instituto, além de, após a devida aprovação 

do Regimento do IARTE no CONSUN, elaborar as normas de organização e funcionamento para 

regulamentação da extensão no Instituto.  
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No período de agosto a setembro de 2014 a Câmara de Extensão deu prosseguimento na análise 

e deferimento dos projetos cadastrados no SIEX (Sistema de Extensão da UFU). Neste período, 

uma das questões levantadas pelos integrantes da Câmara foi a dificuldade de proceder à análise 

dos projetos, visto que não havia no IARTE nenhuma normalização para isto. Ficou estabelecido 

o mesmo critério adotado pela gestão anterior: os projetos cadastrados no SIEX e que não 

tivessem previsão de gastos para sua realização ou que já contassem com aprovação em outra 

instância e também aqueles submetidos aos editais internos da UFU, seriam avaliados pelos 

integrantes da própria Câmara. Já projetos que necessitassem de recursos, mas não se 

enquadrassem no recorte anterior, seriam avaliados por pareceristas das Áreas, e a partir desta 

análise a Câmara procederia aos encaminhamentos necessários.  

 

Nos meses de outubro e novembro, a Câmara não conseguiu se reunir por dificuldade de quorum 

e também pela ausência de representante da Área de Artes Visuais, visto que o professor Renato 

Palumbo entrou com um pedido de liberação para capacitação. Com a Portaria IARTE n. 

114/2014, além dos professores Alexandre Molina (Dança) e Fernanda de Assis (Música), a Área 

de Teatro indicou a professora Maria De Maria Andrade Quialheiro e a Área de Artes Visuais 

indicou a professora Nikoleta Tzvetanova Kerinska. Ainda no mês de novembro, o Regimento 

do IARTE foi aprovado no CONSUN, indicando a substituição da Câmara de Extensão por uma 

Coordenação de Extensão do IARTE.  

 

Agora, com a composição completa e também com o Regimento do IARTE aprovado, a 

Coordenação de Extensão - COEXT deu prosseguimento ao seu trabalho. Ficou estabelecido que 

no período de 12 de dezembro de 2014 e 25 de janeiro de 2015, os integrantes da 

COEXT/IARTE darão seguimento na elaboração do projeto de criação da Coordenação de 

Extensão do Instituto de Artes, conforme estabelece a resolução n. 01/2010 do CONSEX. Em 

seguida, tal documento será encaminhado para a Diretoria do IARTE para apreciação, sugestões 

e ajustes necessários. Nossa meta é que o projeto da COEXT/IARTE entre na pauta do CONSEX 

até o mês de maio de 2015. A partir desta aprovação no CONSEX, a COEXT/IARTE terá o 

respaldo legal para o estabelecimento das diretrizes e critérios de análise dos projetos de 

extensão do Instituto, além de poder avançar com a formalização deste segmento de atuação no 

IARTE. 

 

Paralelamente ao trabalho de elaboração do projeto de formalização da COEXT/IARTE, está 

avançando também a proposta de realização do I Fórum de Extensão em Artes da UFU, que será 

levado para discussão com as Áreas e tem previsão de realização entre setembro e outubro de 

2015. No que se refere aos projetos cadastrados no SIEX, a COEXT/IARTE tem acompanhado 

sistematicamente as submissões e procedendo às avaliações e demais encaminhamentos. 

Juntamente com o projeto de criação da COEXT/IARTE, a ser submetido à apreciação de todos, 

seguirá também uma análise dos resultados dos projetos de extensão realizados no IARTE nos 

últimos dois anos, o que nos servirá como um dos parâmetros para as discussões do Fórum de 

Extensão do IARTE.   

 

Uberlândia, 19 de janeiro de 2015. 

 

 

______________________________ 

Prof. Ms. Alexandre José Molina 

Presidente da Comissão de Implantação da Coordenação de Extensão do Instituto de Artes 


