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ATA DA NONA 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 

 4 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, 5 

por meio do aplicativo 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 Paulo Gustavo da Silva. Estiveram presentes os 8 

membros: Paulo Gustavo da Silva, Ana Maria Bezerra Lucas, Fabrisia Karine 9 

Carlos da Costa Pacheco, Maria do Socorro Ribeiro Freire Nunes Cacho, 10 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira, Adriana Mara Guimarães de Farias, 11 

Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira, Isabelle Pinheiro Fagundes, Zoroastro 12 

Torres Vilar, Iza Maria Pereira, Joaquim Pinheiro de Araújo, Andrea Maria 13 

Ferreira Moura e Ivinna Kariny da Costa Pinheiro. Membros que justificaram 14 

ausência: Rejane Tavares Botrel. Verificada a existência de quórum legal, o 15 

presidente do Comitê, Paulo Gustavo da Silva leu os seguintes pontos de pauta: 16 

PRIMEIRO PONTO: Apreciação e deliberação sobre a ata da 8ª Reunião 17 

Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2020; SEGUNDO PONTO: 18 

Apreciação do Parecer da Procuradoria Geral da União nº 00322/2020/GAB/PF-19 

UFERSA/PGF/AGU; TERCEIRO PONTO: Apreciação e deliberação das ações de 20 

extensão em período de pandemia; QUARTO PONTO: Apreciação e deliberação 21 

sobre a pauta da 10ª Reunião Ordinária do CONSEPE; QUINTO PONTO: Outras 22 

ocorrências. Posta em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. No 23 

primeiro ponto a ata da 8ª reunião ordinária de 2020 foi posta em discussão e não 24 

havendo sugestões de alterações foi aprovada, com duas abstenções. No 25 

segundo ponto Paulo Gustavo da Silva explicou o que era o parecer da 26 

Procuradoria e pôs em discussão. Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira disse 27 

que tinha dúvida sobre a dinâmica colocada pelo procurador em relação ao voto 28 

no Consepe. Paulo Gustavo da Silva explicou que o parecer disse que o Comitê 29 
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de Extensão e Cultura vai deliberar apenas sobre pontos relacionados à 30 

extensão, quanto aos outros pontos o pró reitor pode decidir seu voto. Ana Maria 31 

Bezerra Lucas disse que concorda com o parecer e ele diz exatamente o que ela 32 

tinha dito em outras reuniões. Disse que o Comitê tem responsabilidade sobre as 33 

políticas de extensão e cultura e os outros pontos são autonomia do pró reitor. 34 

Rafaely Angelica Fonseca Bandeira disse que continuava achando que o 35 

Comitê devesse deliberar sobre os outros pontos da pauta do Consepe. Pediu 36 

para ter cuidado quando for definir o que envolve ou não extensão. No terceiro 37 

ponto Paulo Gustavo da Silva pediu para deliberarem sobre como serão as 38 

ações de extensão durante a pandemia. Ana Maria Bezerra Lucas disse que há 39 

ações que podem e estão sendo desenvolvidas on line, mas algumas ações não 40 

podem, quando por exemplo envolvam atendimento presencial, tendo em vista o 41 

aumento de casos de covid 19. Rafaely Angelica Fonseca Bandeira disse que 42 

concordava com esse posicionamento e acreditava que seria interessante a 43 

universidade fazer um comunicado sobre isso. Lucas Ambrósio Bezerra de 44 

Oliveira disse que a Proec fez recomendações no início da pandemia e seria o 45 

caso de reforçar essas recomendações. Paulo Gustavo da Silva disse que o 46 

encaminhamento será esse recomendado. Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira 47 

disse que seria interessante inserir nas recomendações as orientações do plano 48 

de biossegurança da Ufersa que no início da pandemia ainda não tinha sido 49 

elaborado. Rafaely Angelica Fonseca Bandeira sugeriu que o coordenador da 50 

ação poderia preencher o termo de responsabilidade com o protocolo de 51 

biossegurança com check list de tudo o que deve ser cumprido nesse protocolo, 52 

anexado quando tiver que fazer atividade presencial. E seria interessante que o 53 

comitê covid apreciasse esse protocolo. Paulo Gustavo da Silva disse que vai 54 

preparar esse comunicado e vai compartilhar com os membros do Comitê para 55 

que apreciem e deem sugestões, se for o caso. Ana Maria Bezerra Lucas 56 

sugeriu colocar no google drive para que todos contribuam. O encaminhamento 57 

será de fazer pelo drive o comunicado e todos contribuírem. Posta em votação, 58 
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essa sugestão foi aprovada por unanimidade. No quarto ponto foi apreciada a 59 

pauta do Consepe. Paulo Gustavo da Silva leu a pauta e pôs em discussão. Foi 60 

discutido que seria mais interessante não colocar a pauta por inteiro do Consepe, 61 

colocar apenas os pontos relativos à extensão para apreciação. Andrea Maria 62 

Ferreira Moura sugeriu deixar a pauta e deliberar na hora da reunião quais 63 

pontos serão discutidos. Rafaely Angelica Fonseca Bandeira disse que deveria 64 

também manter como ponto da pauta do Comitê a pauta do Consepe. Foi 65 

deliberado que o Comitê não tinha nenhum ponto a ser discutido nessa pauta. A 66 

pauta do Consepe foi posta em votação e a maioria se absteve. No quinto ponto 67 

sobre outras ocorrências, Andrea Maria Ferreira Moura perguntou sobre um 68 

projeto que encerrou em novembro e estava recebendo avisos e queria saber se 69 

podia deixar o relatório final para quando terminasse o semestre. Paulo Gustavo 70 

da Silva disse que não tem um prazo específico, mas só vai poder submeter 71 

novos projetos quando enviar o relatório final. Ana Maria Bezerra Lucas 72 

perguntou sobre a minuta de curricularização da extensão que foi retirada de 73 

pauta. Paulo Gustavo da Silva disse que foi na Secretaria dos Órgãos 74 

Colegiados e eles lhe repassaram a minuta e foi colocado na pauta, mas 75 

descobriu que não era o momento porque essa minuta ainda vai ser posta na 76 

pauta do Consepe e nesse momento é que poderão discutir no Comitê. Maria do 77 

Socorro Ribeiro Freire Nunes Cacho explicou todo o processo de criação da 78 

minuta e disse que foi elaborado um manual com sugestões de como colocar em 79 

prática. Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira disse que seria interessante terem 80 

acesso a esse manual. Andrea Maria Ferreira Moura perguntou se essa minuta 81 

já passou pelas bases antes de ir para o Consepe. Maria do Socorro Ribeiro 82 

Freire Nunes Cacho disse que acredita que ainda não. Andrea Maria Ferreira 83 

Moura disse que Paulo Gustavo da Silva deveria sugerir que ela voltasse para as 84 

bases. Rafaely Angelica Fonseca Bandeira reforçou essa posição, tendo em 85 

vista que pelo tempo que passou, deveria ser discutido novamente, inclusive nas 86 

bases. Zoroastro Torres Vilar cobrou a publicação de atas e convocações do 87 
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Comitê na página da Proec. Paulo Gustavo da Silva explicou que já está sendo 88 

providenciado. Também informou sobre algumas ações já desenvolvidas pela pró-89 

reitoria, como aquisição de novos computadores, acréscimo de uma servidora 90 

secretária executiva na equipe, lançamento de um edital temático em parceria 91 

com a Proppg. Informou da visita aos campi para saber das demandas deles e 92 

disse que vai fazer essa visita periodicamente. Também conseguiu fazer convênio 93 

com a Fundação Guimarães Duque para desenvolver os projetos da fórmula SAE. 94 

Disse que vai planejar os eventos do próximo ano e convidou para o recital de fim 95 

de ano da Ufersa, dia 21 de dezembro, as dezoito horas. Comunicou que estão 96 

promovendo uma ação para doação de lençóis para a casa de apoio a pessoas 97 

com câncer de Mossoró e desejou boas festas de fim de ano para todos.  Nada 98 

mais havendo a discutir, o Presidente do Comitê, Paulo Gustavo da Silva   99 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às quinze horas e 100 

quarenta e cinco minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva 101 

da Proec, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas, na 102 

próxima reunião, segue assinada pelo Presidente do Comitê, pelos demais 103 

membros presentes e por mim. 104 

 Membros do Comitê: 105 

Presidente: 106 

Paulo Gustavo da Silva______________________________________________  107 

Representante do Centro de Ciências Agrárias- CCA: 108 

Joaquim Pinheiro de Araújo___________________________________________  109 

Representante da Pró-Reitoria de Administração – PROAD: 110 

Iza Maria Pereira____________________________________________________ 111 

Representante da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN 112 

Fabrisia Karine Carlos da Costa Pacheco________________________________ 113 

Representante do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas- 114 

CCSAH: 115 
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Ana Maria Bezerra Lucas_____________________________________________  116 

Representante do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde- CCBS:  117 

Maria do Socorro Ribeiro Freire Nunes Cacho_____________________________ 118 

Representante do Centro de Engenharias- CE: 119 

Zoroastro Torres Vilar________________________________________________  120 

Representante do Centro de Ciências Exatas e Naturais- CCEN:  121 

Andréa Maria Ferreira Moura__________________________________________ 122 

Representante do Centro Multidisciplinar de Angicos – CMA 123 

Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira_____________________________________ 124 

Adriana Mara Guimarães de Farias_____________________________________ 125 

Representante do Centro Multidisciplinar de Caraúbas-Campus Caraúbas  126 

(CMC): 127 

Isabelle Pinheiro Fagundes____________________________________________  128 

Representante do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF) – 129 

Campus Pau dos Ferros: 130 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira_____________________________________  131 

Representante Discente: 132 

Ivinna Kariny da Costa Vieira__________________________________________ 133 

Secretária Executiva da Proec: 134 

Maria da Glória da Silva______________________________________________ 135 


