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                                   ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE EXTENSÃO 
DA UFOPA
 
 
Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quinze horas, 
reuniram-se virtualmente, pela plataforma Google Meet, o Diretor de Extensão, Prof.
Raul da Cunha Lima Neto, que Presidiu a reunião, a Profª Anne Rapp Py Daniel, 
representante titular do ICS, a Prof.ª Marina Smidt Celere Meschede, representante 
suplente do Isco, a Profª Nelcilene da Silva Palhano Cavalcante, representante titular
do CFI, o Prof. Breno Louzada Castro de Oliveira, representante titular do Campus de 
Óbidos, a Prof.ª Celeste Queiroz Rossi, representante suplente do Campus de Juruti, 
o Prof. Paulo Roberto Brasil Santos, representante suplente do Campus de Monte 
Alegre, e o servidor técnico administrativo Luís Alípio Gomes, representante titular da 
Proen, membros do Comitê de Extensão da Ufopa, para contribuições ao Edital 
Procce nº 002/2021, do Programa Extensão na Comunidade - PEC. O Prof Raul 
Cunha iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os novos membros do Comitê de 
Extensão e justificando a ausência do presidente do Comitê, Prof. Marcos Prado 
Lima. Em seguida, realizou a leitura do edital. E abriu a possibilidade de 
manifestação dos membros para esclarecimentos, comentários e sugestões. A Prof. 
Marina Celere solicitou ao Diretor uma justificativa sobre a escolha das áreas de 
atuação definidas no edital (Residencial Salvação e Vista Alegre do Juá), ressaltando 
que houve uma grande dificuldade para planejamento e implementação de projetos 
de extensão executáveis nas condições atuais de pandemia, e que muitos projetos já 
estão sendo executados em outras áreas e agora finalmente estão engrenando. Prof. 
Raul explicou que a proposta é limitar a área de atuação para não ocorrer uma 
pulverização de iniciativas, ou seja, concentrar ações em áreas específicas para 
obter resultados mais concretos e fáceis de visualizar. Ele esclareceu também que foi 
consultada a prefeitura de Santarém para a escolha de áreas carentes de ações 
governamentais, com a ressalva de que não desejamos substituir o estado, mas sim 
contribuir com ações de impacto significativo dentro dessas áreas. A Prof. Anne Rapp 
se manifestou esclarecendo que entende a necessidade da universidade de 
concentrar esforços em locais específicos, mas que considera complicado que todos 
os docentes extensionistas precisem atuar nesses dois locais pré-definidos. A 
docente sugeriu, caso haja margem para modificações, uma alteração no edital que 
possibilite a realização de projetos em áreas diferentes das definidas, que já estejam 
em andamento e/ou consolidados em outras áreas, mas garantindo um incentivo 
maior para a apresentação de projetos especificamente para as áreas mencionadas, 
com um aporte maior de recursos, por exemplo. A docente justifica ainda mais sua 
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sugestão, comentando como seria difícil para muitos começarem do zero, já que os 
projetos de extensão em andamento precisaram de muito planejamento, diálogo, 
autorizações das lideranças locais, colaborações diversas e construção conjunta para 
acontecerem. Por isso, a Prof.ª Anne defende que esses projetos não deveriam ser 
parados, precisam ser fomentados, precisam de apoio, considerando também a 
obrigatoriedade de inserção curricular da extensão. Em resposta à Prof.ª Anne, o Prof 
Raul primeiramente ressaltou que todas as sugestões serão levadas ao Comitê 
Gestor dos Programas Institucionais - CGPrits, que deliberará a respeito, mas 
adiantou que foi difícil conseguir junto à universidade esse recurso, uma vez que não 
estava sendo visualizada a possibilidade de realização de ações de extensão no 
contexto da pandemia, e que o recurso financeiro alocado para o edital depende 
dessa concentração de ações em áreas pré-estabelecidas. Como o recurso 
financeiro é pequeno, por isso a ideia foi concentrar esforços, em vez de pulverizar 
as ações. Em seguida, o Prof. Breno Louzada pediu a palavra e indagou sobre os 
locais de atuação dos campi, se terão que atuar nos bairros definidos no edital, e o 
Prof. Raul respondeu que os locais de atuação dos Campi poderão ser propostos 
pelos próprios projetos, desde que atendam aos requisitos do edital. O membro Alípio 
Gomes sugeriu à Procce deixar em aberto o local de atuação, definindo no Edital 
apenas os critérios para elegibilidade dos locais, em vez de fechar nesses dois 
bairros. Prof. Breno concordou com as sugestões de Alípio. A Prof. Marina Celere 
pediu novamente a palavra e reforçou as colocações da Prof. Anne Rapp. Prof. Raul 
reiterou que infelizmente a universidade está muito aquém do que gostaríamos em 
termos de fomento à extensão universitária, pois temos limitações muito fortes no 
que tange à questão financeira, e devemos usar da melhor forma o que temos 
disponível. Ele reforçou que a ideia de concentrar esforços em determinados locais 
de atuação foi uma proposta da reitoria, dentro dos critérios da política de extensão 
universitária, cabendo à Procce a escolha dos locais, de acordo com o 
direcionamento dado, como um dos requisitos para disponibilização dos recursos. A 
Prof. Anne Rapp pergunta, por fim, se houve uma consulta aos conselhos dos bairros 
e ressalta que suas contribuições são no sentido de melhorias para a extensão, 
parabenizando a Procce pelo edital. O Prof. Raul respondeu que a Procce não 
entendeu ser necessária tal consulta e reafirmou que todas as proposições serão 
pauta próxima reunião do CGPrits, para deliberação. O servidor Alípio indaga sobre 
as atribuições do Comitê quanto ao edital e é informado pelo Diretor que o Comitê de 
Extensão é um órgão consultivo da Procce sendo o CGprits o órgão deliberativo. O 
Prof. Raul informar, por fim, que o edital será encaminhado a todos por e-mail. Nada 
mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença e 
contribuições de todos e, para constar, eu, Adrielle Nara Serra Bezerra, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

 
  
 
     
     
   
 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/08/2021 20:39 ) 
ADRIELLE NARA SERRA BEZERRA 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
DIREX (11.01.23.01) 
Matrícula: 2091629 

(Assinado digitalmente em 30/08/2021 17:46 ) 
ANNE RAPP PY DANIEL 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

ICS (11.01.08) 
Matrícula: 1837197 
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(Assinado digitalmente em 27/08/2021 11:25 ) 
BRENO LOUZADA CASTRO DE

OLIVEIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

COBI (11.01.37) 
Matrícula: 3075658 

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 09:57 ) 
CELESTE QUEIROZ ROSSI 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
CJUR (11.01.36) 

Matrícula: 2426826 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 10:12 ) 
LUIS ALIPIO GOMES 

COORDENADOR - TITULAR 
PROEN (11.01.01) 

Matrícula: 1324440 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/09/2021 09:50 ) 
MARINA SMIDT CELERE MESCHEDE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ISCO (11.01.45) 

Matrícula: 2210058 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/08/2021 19:24 ) 
NELCILENE DA SILVA PALHANO

CAVALCANTE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

CFI (11.01.05) 
Matrícula: 1313956 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 09:54 ) 
PAULO ROBERTO BRASIL SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
CMAL (11.01.34) 

Matrícula: 1093150 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 31/08/2021 17:18 ) 
RAUL DA CUNHA LIMA NETO 

DIRETOR - TITULAR 
DIREX (11.01.23.01) 
Matrícula: 1735411 
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