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NOTA DE ESCLARECIMENTO
Orientações para atividades de extensão NEXT-FMB

O NEXT-FMB, na análise prévia das propostas de extensão que são submetidas à Unidade
antes do encaminhamento à Congregação, verificou um considerável aumento na submissão
de atividades que são veiculadas através de redes sociais, podcasts, blogs e similares.
Neste sentido, informamos que recebemos da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT-UFBA),
em 02/07/2021, a orientação de que “a simples difusão/comunicação de conteúdos em
redes sociais para público inespecífico não se caracteriza como extensão
universitária”.
Em novo diálogo com a PROEXT em 22/09/2021, fomos comunicados de que o CAPEX irá se
debruçar sobre essa matéria a partir de considerações levadas ao debate pela Pró-Reitora de
Extensão, e que a posição que está sendo adotada por esta instância ante às propostas de
registro de atividades como essas é a seguinte:
1) As atividades de extensão em ambientes remotos devem manter suas prerrogativas de
articulação com setores da sociedade em analogia com as atividades presenciais, portanto,
precisam definir seus interlocutores (quem serão os beneficiários externos à UFBA) e cumprir
seu propósito de produção de conhecimento em coprotagonismo com os grupos e os
estudantes envolvidos;
2) A mera divulgação de conteúdos em plataformas digitais para público indistinto
("interessados" ou 'público em geral"), não se caracteriza como extensão.
Desta forma esclarecemos que, para atividades nestes formatos, apenas as que já haviam
tido suas propostas eventuais previamente aprovadas pela Congregação da FMB e
homologadas pela PROEXT terão seus respectivos relatórios aceitos. Propostas similares
submetidas após a data supracitada, bem como futuros relatórios de propostas permanentes,
permanecerão no sistema aguardando um parecer do CAPEX sobre o tema.
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