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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

DIRETORIA DE EXTENSÃO

 
 
ATA Nº 3 / 2021 - DIREX (11.01.23.01) 
 
Nº do Protocolo: 23204.010176/2021-11

Santarém-PA, 08 de outubro de 2021.

 
     
  
  
  

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 15 horas, de forma remota, 
iniciou-se a segunda reunião Extraordinária do Comitê de Extensão da Ufopa, tendo como 
pauta única a homologação das inscrições referentes ao Edital do Programa Extensão na 
Comunidade - PEC. Presentes: Breno Louzada Castro de Oliveira, Marina S. C. Meschede, 
Denise Castro Lustosa, Iolanda Maria Soares Reis, João Ricardo Silva, Paulo Roberto Brasil 
Santos, Patrícia Borges da Silva, Raimundo Hemenegildo Garcia Júnior e Adrielle Nara Serra 
Bezerra. O Professor Raul da Cunha Lima Neto, Diretor de Extensão e Presidente deste comitê 
iniciou a reunião dando boas-vindas a todos(as) e justificou que não poderia permanecer na 
reunião devido à outra do CGPrits na qual teria que presidir passando a palavra à servidora 
Técnica Adrielle Nara Serra Bezerra que iniciou dando boas vindas aos presentes e explicando 
sobre o Edital nº 002/2021 - Programa Extensão na Comunidade - PEC e os critérios para 
análise pelo Comitê de Extensão da Ufopa em reunião; também explicou que houve a pré-
análise dos servidores da Coordenação de Programas e Projetos para facilitar o andamento da 
reunião e a celeridade das discussões. Logo após, explanou que houve três propostas as quais 
o(a) coordenador(a) não definiu o público alvo definido em Edital no campo correto, são elas: 
1 - Arborização Urbana e Empreendedorismo Social na Ocupação Bela Vista do Juá, 
coordenado pelo professor Everton Cristo de Almeida, 2 - Trocas de Saberes em Práticas de 
Saúde entre Pais ou Cuidador e Cuidadores na Creche, coordenado pelo professor Martinho de 
Souza Leite  e 3 - A pandemia por COVID-19: Utilização da fitoterapia como opção 
terapêutica a saúde mental, coordenado pelo professor Wilson Sabino,  contudo, ao logo do 
texto do projeto, o público alvo descrito fazia referência clara ao especificado em Edital o que
permitiu aos servidores da Procce dar a sugestão ao Comitê de Extensão da homologação 
dessas três propostas. A servidora Adrielle Nara Serra Bezerra explanou em seguida que, de 
todas as submissões, apenas duas não foram pré-homologadas pelos servidores da Procce 
devido a que não houve o anexo do documento "orçamento" no momento do cadastro no 
SIGAA, conforme versa o Edital 002/2021 PEC. As propostas são: 1 - "Avaliação de Riscos e 
Educação Ambiental aplicada à recuperação ambiental na Microbacia do Igarapé do Juá", 
coordenada pelo professor João Paulo Soares Cortes e a proposta 2 - "Laboratório de 
intervenção interdisciplinar em comunidades e ocupações em Santarém-PA - LABINTER", 
coordenada pela professora Leidiane Leão de Oliveira. Logo em seguida a servidora Adrielle 
explicou que, em outros momentos, homologação dessas duas propostas não seria possível 
devido ao que consta no Edital, porém lembrou que esse item não é um item de pontuação na 
avaliação pelos avaliadores Ad Hoc e que a falta deste documento neste momento não iria 
influenciar na aprovação ou não da proposta; observou também que devido a que não houve 
propostas suficientes para serem aprovadas em cadastro de reserva, esses itens não iriam 
influenciar em uma possível disputa de vaga. Com isto, a servidora sugeriu a proposta de que 
esses dois projetos não fossem homologados nesta reunião do Comitê, mas que fosse dada a 
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alternativa aos coordenadores de anexarem o orçamento no SIGAA por meio de recursos a 
serem realizados no período estipulado em Edital. Com isto, os projetos não seriam 
prejudicados e não haveria a devolução de recursos já disponibilizados pela Ufopa ao Edital. 
Por unanimidade, a proposta foi aceita pelo Comitê. A partir daí, a Servidora Adrielle Nara 
Serra Bezerra deu início à votação da homologação das dezessete propostas e à possibilidade 
de serem anexados os orçamentos pelos coordenadores daqueles dois projetos que não o 
fizeram em tempo hábil. O comitê, em votação, aprovou a homologação por unanimidade. Por 
fim, a servidora Adrielle Nara Serra Bezerra ressaltou que, normalmente, na Pró Reitoria de 
Extensão, tem-se recorrido em Editais anteriores à possibilidade de avaliação dos projetos por 
avaliadores externos Ad Hoc e que esse banco de dados da Procce foi renovado recentemente; 
contudo, há problemas técnicos no Sigaa que não permitem o cadastro de docente externo 
como avaliador Ad Hoc. Isto posto, informou que já foram realizadas reuniões com CTIC para 
correção desse impasse e que o CTIC já aceitou implementar tal recurso, mas que, devido à 
grande demanda daquele setor e ao tempo exíguo para que essa correção seja implantada para 
este edital específico, aquele setor iria verificar a possibilidade de atendimento da demanda, 
sendo que a Procce está aguardando resposta para obter a informação de que se o recurso vai 
ser habilitado no Sigaa ou não para este Edital. A servidora Adrielle ressaltou então que, caso 
não seja possível implementar este recurso no Sigaa neste momento, a Procce terá que 
distribuir os projetos para avaliação de docentes da própria Ufopa para que sejam mantida 
todas as atividades do processo do Edital PEC no recém implantado Módulo de Extensão. Em 
seguida, sem mais apontamentos ou questionamentos foi encerrada a reunião pela Servidora 
Adrielle Nara Serra Bezerra, que agradeceu a participação de todos. Eu, Raimundo 
Hemenegildo Garcia Junior, lavrei esta ata que depois de lida e aprovada deverá ser assinada 
por mim e demais membros presentes à reunião. Este documento deverá ser assinado 
eletronicamente pelo(s) seu(s) interessado(s), conforme Decreto nº 8.539, 08/11/2015, Art. 6º, 
§1º, utilizando o mecanismo de usuário e senha do seu perfil no sistema SIG.
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ADRIELLE NARA SERRA BEZERRA 

 TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
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