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

COMITÊ DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 2 

DO SEMI-ÁRIDO. 3 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, 4 

por meio do aplicativo Google Meet, reuniu-se o Comitê de Extensão e Cultura da 5 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Pró-6 

Reitor Adjunto de Extensão e Cultura José Anízio Rocha de Araújo. Estiveram 7 

presentes os membros: José Anizio Rocha de Araújo, Lucas Ambrósio 8 

Bezerra de Oliveira, Iza Maria Pereira, Isabelle Pinheiro Fagundes, Zoroastro 9 

Torres Vilar, Maria do Socorro Ribeiro Freire Nunes Cacho e Rafaely 10 

Angélica Fonseca Bandeira. Membros que justificaram ausência: Ana Maria 11 

Bezerra Lucas, Joaquim Pinheiro de Araújo, Rejane Tavares Botrel, Marcos 12 

Evandro Cintra e Ady Canário de Souza Estevão. Verificada a existência de 13 

quórum legal, o presidente do Comitê, José Anizio Rocha de Araújo leu os 14 

seguintes pontos de pauta: PRIMEIRO PONTO: Apreciação e deliberação sobre a 15 

ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2020; 16 

SEGUNDO PONTO: Apreciação e deliberação da Minuta que dispõe sobre a 17 

creditação das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação da 18 

UFERSA; TERCEIRO PONTO: Apreciação e deliberação sobre a pauta da 9ª 19 

Reunião Ordinária do CONSEPE; QUARTO PONTO: Outras ocorrências. Posta 20 

em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. No primeiro ponto, a ata da 21 

sétima reunião ordinária do Comitê de Extensão e Cultura foi aprovada com uma 22 

abstenção. No segundo ponto foi apresentada a minuta da creditação das ações 23 

de extensão. Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira questionou em que situação 24 

estavam as discussões sobre a minuta. Maria do Socorro Ribeiro Freire Nunes 25 

Cacho informou que a minuta já passou pelo comitê e a discussão hoje seria em 26 

torno das alterações feitas pelo relator. Zoroastro Torres Vilar explicou que a 27 

minuta seria enviada para um relator e voltava para onde partiu que era para 28 

corrigir as alterações. José Anizio Rocha de Araújo perguntou então o que 29 

deveria ser feito. Zoroastro Torres Vilar disse que não tinha certeza se deveria 30 

ser discutida novamente. José Anizio Rocha de Araújo sugeriu retirar de pauta 31 

para esclarecer melhor. Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira sugeriu 32 

encaminhar que essa minuta fosse apreciada em outra reunião, tendo em vista 33 

que a pauta já tinha sido aprovada com esse ponto. Em votação, essa sugestão 34 

foi aprovada por unanimidade. No terceiro ponto sobre a pauta do Consepe, José 35 

Anizio Rocha de Araújo explicou que o pró-reitor Paulo Gustavo da Silva fez 36 

consulta formal a procuradoria sobre a discussão da pauta do Consepe neste 37 
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comitê e comunicou que o procurador, informalmente, já adiantou que apenas os 38 

pontos referentes a extensão deveriam ser discutidos no comitê. Lucas 39 

Ambrósio Bezerra de Oliveira perguntou se dessa forma o pró reitor deveria se 40 

abster nos pontos que não fossem discutidos no comitê. José Anizio Rocha de 41 

Araújo explicou que nesses casos, o pró reitor já teria votado na reunião do seu 42 

departamento e teria no caso votado duas vezes no mesmo ponto. Zoroastro 43 

Torres Vilar citou o artigo vinte dois do Estatuto que diz: “Nos assuntos indicados 44 

na pauta de uma reunião do CONSEPE, deverá o Pró-Reitor levar a este 45 

Conselho, única e exclusivamente, as deliberações de seu respectivo comitê." 46 

Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira disse que entendia que se não coubesse o 47 

debate do Comitê de Extensão sobre um determinado ponto, o voto deveria ser 48 

de abstenção.  José Anizio Rocha de Araújo explicou que foi decidido na 49 

reunião anterior que seria deliberado apenas os pontos relativos a extensão e até 50 

que tenham o parecer do procurador seguirão essa decisão do próprio comitê. Em 51 

seguida apresentou os pontos da pauta do Consepe para verificação de quais 52 

pontos seriam discutidos. Sobre o sexto ponto de pauta, calendário acadêmico 53 

explicou que não deveria ser discutido no comitê. Zoroastro Torres Vilar disse 54 

que o comitê deveria debater para poder direcionar o voto do pró reitor. José 55 

Anizio Rocha de Araújo explicou que se o comitê decidiu não discutir assuntos 56 

que não fossem da alçada da extensão então não deveriam discutir porque já 57 

serão discutidos nos departamentos. Em outras ocorrências Zoroastro Torres 58 

Vilar expressou as condolências pelo falecimento do professor Thadeu Brandão. 59 

Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira perguntou sobre as avaliações de ações 60 

de extensão que não possuem nada relacionado ao protocolo de biossegurança e 61 

que estava avaliando desfavoravelmente por não conter esse protocolo. José 62 

Anizio Rocha de Araújo explicou que não havia necessidade de conter porque o 63 

protocolo estar posto para a instituição e todas as ações já estão inseridas nele. 64 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira disse que existe uma orientação da Proec 65 

de março de 2020 de que deveriam reprovar projetos presenciais que não 66 

contivessem um protocolo de biossegurança e sugeriu que a Proec emita uma 67 

nova orientação sobre essa questão. José Anizio Rocha de Araújo encaminhou 68 

para que fosse discutido na próxima reunião do comitê a orientação sobre a 69 

retomada presencial dos projetos e programas de extensão baseando-se no 70 

protocolo e todos concordaram. Em seguida apresentou suas condolências pelo 71 

falecimento do professor Thadeu Brandão. Nada mais havendo a discutir, o 72 

Presidente do Comitê, José Anizio Rocha de Araújo agradeceu a presença de 73 

todos e deu por encerrada a reunião, às quinze horas e dezesseis minutos. E eu, 74 

Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva da Proec, lavrei a presente Ata, 75 
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que após lida e aprovada com/sem emendas, na próxima reunião, segue 76 

assinada pelo Presidente do Comitê, pelos demais membros presentes e por 77 

mim. 78 

 Membros do Comitê: 79 

Presidente: 80 

José Anizio Rocha de Araújo__________________________________________  81 

Representante da Pró-Reitoria de Administração – PROAD: 82 

Iza Maria Pereira____________________________________________________ 83 

Representante do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde- CCBS:  84 

Maria do Socorro Ribeiro Freire Nunes Cacho_____________________________ 85 

Representante do Centro de Engenharias- CE: 86 

Zoroastro Torres Vilar________________________________________________  87 

Representante do Centro Multidisciplinar de Caraúbas-Campus Caraúbas  88 

(CMC): 89 

Isabelle Pinheiro Fagundes____________________________________________  90 

Representante do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF) – 91 

Campus Pau dos Ferros: 92 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira_____________________________________  93 

Secretária Executiva da Proec: 94 

Maria da Glória da Silva______________________________________________ 95 


