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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

DIRETORIA DE EXTENSÃO

ATA Nº 8 / 2022 - DIREX (11.01.23.01) 

Nº do Protocolo: 23204.014942/2022-06
Santarém-PA, 19 de outubro de 2022.

 
    

Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro de dois mil e vinte e dois 
reuniram-se a Profa. Dra. Ediene Pena Ferreira, Pró-Reitora da Cultura Comunidade 
e Extensão e Presidente do Comitê de Extensão; Adrielle Nara Serra Bezerra, 
Diretora de Extensão em Exercício; a Profa Dra. Jorgiene dos Santos Oliveira, 
representante titular do Campus de Alenquer; o Prof. Me. Breno Louzada Castro de 
Oliveira, representante titular do Campus de Óbidos; o O Prof. Dr. Paulo Roberto 
Brasil Santos, representante suplente do Campus de Monte Alegre e Luís Alípio 
Gomes, representante titular da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, para reunião 
extraordinária do Comitê de Extensão, que teve como pauta única a apreciação 
dos recursos  ao resultado preliminar das inscrições homologadas ao Edital 
Procce nº 005/2022, do Programa de Apoio à Creditação da Extensão (PACEx). 
A Prof. Ediene Pena Ferreira iniciou a reunião dando boas-vindas e agradecendo a 
presença dos membros e relatou que o número de inscrições no Edital ficou abaixo 
do esperado, repassando a palavra à Adrielle Serra, para prosseguir com a pauta. 
Adrielle cumprimentou os presentes e solicitou constar em ata a justificativa de 
ausência do representante de Juruti, Prof. Erick Frade, que precisou participar de 
uma reunião de urgência no Conselho do Campus, e de sua suplente, Prof.ª Celeste 
Rossi, que não pôde participar por estar concorrendo no edital. Em seguida, Adrielle 
informou que o edital recebeu vinte e duas inscrições de projetos e que três destas 
não foram homologadas por não terem anexado no sistema a declaração de 
anuência do curso, documento obrigatório para a inscrição, previsto no item 5.2 do 
edital. Destes, apenas dois proponentes interpuseram recurso solicitando 
reconsideração acerca da não-homologação de suas inscrições no edital, anexando 
no e-mail as declarações exigidas. Após a leitura dos recursos foi aberta a votação e 
por unanimidade ambos os recursos foram deferidos. Para o deferimento dos 
recursos, o comitê de extensão considerou as dificuldades de internet e manuseio do 
sistema e o fato de que a inserção do documento não alterará o teor dos projetos, 
sem influência no processo de avaliação. A Profa. Jorgiene ressaltou que se 
preocupa que este deferimento abra precedentes para outros editais e sugeriu que os 
proponentes, ao serem informados quando ao deferimento do recurso,  sejam 
alertados quanto à necessidade de atentar-se às regras do certame e não deixarem 
para realizar as inscrições próximo ao fim do prazo, justamente devido aos 
problemas com a internet que são frequentes em nossa região. Assim, no resultado 
final da etapa 1, passa para vinte e um o número de projetos com inscrições 
homologadas, que seguirão agora à próxima fase do certamente. Adrielle Serra pediu 
novamente a palavra para justificar ao Comitê a demora para remarcação da reunião 
na qual será continuada a discussão da Resolução nº 301/2019, uma vez que ainda 
aguarda-se resposta do CTIC sobre as novas funcionalidades do sistema acerca da 
creditação da extensão, para que a reunião seja realizada já com o intuito de inserir 
no texto da resoluções possíveis ajustes relativos à nova ferramenta. A Profª Ediene 
Pena solicitou aos membros do Comitê de Extensão que sensibilizem suas unidades 
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acadêmicas e Campi em relação aos editais promovidos pela Procce, uma vez que, 
para que possamos justificar a manutenção e a ampliação dos programas de fomento 
à extensão, é necessário demonstrar à Gestão Superior e à Pró-reitoria de 
Planejamento a necessidade e a demanda existente. Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente do Comitê de Extensão agradeceu a presença de todos e encerrou à 
reunião. E para constar, eu, Adrielle Serra, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada por todos os presentes.

 
     
     
   

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 13:22 ) 
ADRIELLE NARA SERRA BEZERRA 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
DIREX (11.01.23.01) 
Matrícula: ###916#9 

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 14:23 ) 
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OLIVEIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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PRO-REITOR(A) - TITULAR 
PROCCE (11.01.23) 
Matrícula: ###607#6 

(Assinado digitalmente em 20/10/2022 08:33 ) 
JORGIENE DOS SANTOS OLIVEIRA 

DIRETOR - TITULAR 
CALE (11.01.33) 

Matrícula: ###422#3 
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LUIS ALIPIO GOMES 

COORDENADOR - TITULAR 
CEN (11.09.01.01) 
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CMAL (11.01.34) 

Matrícula: ###931#0 
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