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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

 
 
ATA Nº 1 / 2022 - CPP (11.01.23.01.01) 
 
Nº do Protocolo: 23204.003291/2022-11

Santarém-PA, 05 de abril de 2022.

 
     
  
  
  
 
   Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 
reuniram-se, de forma virtual, pelo Google Meet, os Membros do Comitê de Extensão 
da Ufopa Anne Rapp Py Daniel, titular do ICS, Breno Louzada Castro De Oliveira, 
titular do Campus de Óbidos, Danielle Wagner, titular do IBEF, Ivana Barbosa 
Veneza, titular do Campus de Monte Alegre, Juliana Gagno Lima, suplente do ISCO, 
Luis Alipio Gomes, titular da Proen e Raimundo Hemenegildo Garcia Júnior, titular da 
Procce, para análise do recurso interposto pela professora Vanice Siqueira de 
Melo, referente ao projeto ?A catalogação do acervo do Centro de 
Documentação Histórica do Baixo Amazonas?, e posterior homologação ou 
não da sua inscrição no EDITAL PROCCE Nº 003/2022, DO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX). Raimundo Hemenegildo 
iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os presentes e informando a pauta da 
reunião. Em seguida, informou que iria ler o resumo e metodologia do projeto, a ata 
da reunião do dia trinta e um de março de dois mil e vinte e dois, reunião em que a 
inscrição do projeto não foi homologada e o recurso interposto pela professora 
coordenadora do projeto. Raimundo Hemenegildo iniciou então a leitura dos três 
documentos e, após a leitura, o servidor abriu a palavra para discussão do assunto 
pelo Comitê. Na discussão sobre o caráter exensionista do projeto, houve a defesa 
de que o mesmo não se enquadrava ao Edital devido a que não há detalhamento da 
participação da comunidade externa em suas atividades, nem na confecção do 
catálogo, nem na sua divulgação, o que, por si só, já não o enquadra como extensão 
universitária; não sendo, contudo, questionada a importância do projeto, fruto do 
recurso, já que houve unanimidade, na reunião, de que o projeto contém mérito e 
importância no trabalho de catalogação e divulgação dos documentos do acervo do 
Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas; por outro lado, houve 
também a defesa de que o projeto tem mérito extensionista devido a que as ações de 
extensão vão muito além de eventos como oficinas, semanas e cursos e que o fato 
da disponibilização de um catálogo para a comuniade garante seu caráter 
extensionista, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei Nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011) e Lei N. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 que regula o Direito 
à Informação. Aberta a votação, com quatro votos a favor da aceitação do 
recurso e três votos contrários, o projeto teve sua inscrição homologada no 
EDITAL PROCCE Nº 003/2022 (PIBEX) com fulcro no parágrafo primeiro da 
Resolução nº 196/2017- Consun, de vinte e quatro de abril de dois mil e 
dezessete (Regimento Geral da Ufopa), que versa que: As ações de extensão 
serão desenvolvidas por meio de programas, projetos, cursos, oficinas, 
trabalhos de campo, eventos, prestação de serviços, publicação e outros 
produtos acadêmicos, entre outras modalidades a serem regulamentadas, 
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salvo quando previstas nos projetos pedagógicos respectivos. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Raimundo Hemenegildo Garcai Júnior, 
lavrei a presente ata que, após lida, será assinada eletrônicamente por todos os 
presentes.  
  
  
  
 
   
  
  
  
  
 

 
  
 
     
     
   
 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 14:42 ) 
ANNE RAPP PY DANIEL 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ICS (11.01.08) 

 Matrícula: ###371#7 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:33 ) 
BRENO LOUZADA CASTRO DE

OLIVEIRA 
 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

 COBI (11.01.37) 
 Matrícula: ###756#8 

 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 11:34 ) 
DANIELLE WAGNER SILVA 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 IBEF (11.01.06) 

 Matrícula: ###428#8 
 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:20 ) 
IVANA BARBOSA VENEZA 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 CMAL (11.01.34) 

 Matrícula: ###406#6 
 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 12:20 ) 
JULIANA GAGNO LIMA 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 ISCO (11.01.45) 

 Matrícula: ###813#6 
 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:00 ) 
LUIS ALIPIO GOMES 

 PEDAGOGO-AREA 
 DEN (11.09.01) 

 Matrícula: ###244#0 
 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 09:48 ) 
RAIMUNDO HEMENEGILDO GARCIA

JUNIOR 
 ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

 CPP (11.01.23.01.01) 
 Matrícula: ###237#2 
 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufopa.edu.br/public/documentos/index.jsp informando
seu número: 1, ano: 2022, tipo: ATA, data de emissão: 05/04/2022 e o código de verificação: 46a46a7757

https://sipac.ufopa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

