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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DO 1 

COMITÊ DE EXTENSÃO E CULTURA  2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 3 

 4 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por 5 

vídeo conferência via Google Meet, reuniu-se o Comitê de Extensão e Cultura da 6 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Pró-7 

Reitor de Extensão e Cultura Silvio Roberto Fernandes de Araújo. Estiveram 8 

presentes os membros Ana Maria Bezerra Lucas, Igor Fernando da Costa 9 

Fernandes, Kerginaldo Nogueira de Medeiros, Leonardo Augusto Casillo, 10 

Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira, Maria do Socorro Ribeiro Freire Nunes 11 

Cacho, Rafaely Angélica Fonseca Bandeira e Zoroastro Torres Vilar. A pauta 12 

da reunião foi: PRIMEIRO PONTO: “Apreciação e deliberação sobre a ata da 13 

primeira reunião extraordinária do comitê de extensão de 2020”, a ata com 14 

correções foi aprovada por maioria; SEGUNDO PONTO: “Apreciação e 15 

deliberação sobre a ata da 2ª reunião extraordinária do comitê de extensão e 16 

cultura de 2020”, aprovada por maioria após correções; TERCEIRO PONTO: 17 

“Apreciação e deliberação sobre a ata da terceira reunião extraordinária do comitê 18 

de extensão de 2020”, a ata foi discutida e aprovada por maioria; QUARTO 19 

PONTO: “Apreciação e deliberação do calendário de reuniões ordinárias do 20 

comitê de extensão de 2020”, ponto discutido e aprovado por unanimidade; 21 

QUINTO PONTO: “Apreciação e deliberação sobre a minuta de edital PROEC N.º 22 

002/2020”, o ponto foi discutido e após sugestões por parte dos membros 23 

acatadas, o ponto foi aprovado por unanimidade; SEXTO PONTO: “Apreciação e 24 

deliberação da pauta da 4ª Reunião Ordinária de 2020 do CONSEPE”, no ponto 25 

dois da pauta do CONSEPE, o comitê discutiu e aprovou por maioria; no pronto 26 

três, aprovou por unanimidade; no ponto quatro da pauta do CONSEPE, ponto 27 

também aprovado por unanimidade; no quinto ponto: “Apreciação e deliberação 28 

sobre minuta de resolução que regulamenta a oferta de disciplinas na modalidade 29 
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à distância nos cursos de graduação presenciais da Ufersa”, primeiro, por maioria, 30 

o comitê decidiu discutir as propostas de emendas sugeridas pelo relator à 31 

minuta; discutindo ponto à ponto de alteração sugerido, decidiu por maioria, por 32 

acompanhar Ricardo no artigo 6 e no artigo 09; no artigo 12, por maioria dos 33 

votos válidos, decidiu acompanhar a proposta de Lívio; no parágrafo 1º do artigo 34 

14, decidiu por acatar a proposta de Quirino; no parágrafo 2º do artigo 14, por 35 

maioria, votou por manter o texto original enviado pela PROGRAD; no artigo 15, 36 

a maioria dos membros votou por manter o texto original da PROGRAD; no artigo 37 

17, por maioria, o comitê decidiu pela proposta de alteração de Quirino; após 38 

discutidos todo os pontos, a minuta com alterações foi votada e aprovada por 39 

maioria; SÉTIMO PONTO: Outras ocorrências, nada mais havendo a discutir, o 40 

Presidente do Comitê Silvio Roberto Fernandes de Araújo, agradeceu a 41 

presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, 42 

Edinaldo Domingos Silva Júnior, Secretário Ad Hoc do Comitê, lavrei a 43 

presente Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas, na próxima reunião, 44 

segue assinada pelo Presidente do Comitê, pelos demais Conselheiros presentes 45 

e por mim. 46 
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