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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA 1 

UNIVASF, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016, INICIADA 2 

ÀS QUARTOZE HORAS E TRINTA E SETE MINUTOS, NA SALA 3 

22, BLOCO DE SALA DE AULAS, CAMPUS PETROLINA, SOB A 4 

PRESIDÊNCIA DO DIRETOR DE EXTENSÃO WAGNER PEREIRA 5 

FELIX, COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: 6 

CLAUDINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (CECOGEO – SBF),  7 

DANIEL SALGADO PÍFANO ( CCBIO), DENES DANTAS VIEIRA 8 

(CISO), EULÁLIA ALVES BARROS (CZOO), FLAVIANE MARIA 9 

MONTEIRO FLORÊNCIO (CMVET), FRANCISCO ALVES 10 

PINHEIRO (CPROD), LUIS ALBERTO VALOTTA (CFARM), JOÃO 11 

BARBOSA DE SOUZA NETO (CCIVIL), MARCELO DE MAIO 12 

NASCIMENTO (CEFIS), MARCELO SANTOS LINDER (CCOMP),  13 

MILITÃO VIEIRA FIGUEREDO (CENEL), REGINALDO PEREIRA 14 

DOS SANTOS JUNIOR (CECOGEO – SBF), SELMA PASSOS 15 

CARDOSO (CARQUEOL). 16 

Havendo quórum o presidente declarou aberta a reunião, dando boas vindas e agradecendo a 17 

presença de todos. Em seguida apresentou a pauta e consultou os membros se teria alguma 18 

inclusão ou exclusão, na ocasião o Professor Militão Figueiredo solicitou a inclusão do 19 

Conselho Deliberativo do Espaço Arte, Ciência e Cultura. A inclusão foi aceita ficando como 20 

último ponto de pauta. A pauta foi aprovada por unanimidade. 01. COMUNICAÇÃO: O 21 

professor Wagner falou sobre a X Mostra de Extensão que acontecerá no campus de Senhor 22 

do Bonfim nos dias 26,27 e 28 de fevereiro, em seguida passou a palavra para o Professor 23 

Reginaldo Pereira,   visto que o mesmo estar participando da organização. Com a palavra, o 24 

professor Reginaldo Pereira fez algumas considerações a respeito do evento e informou que a 25 

comissão organizadora está dividida em equipes, as quais estão trabalhando para que a mostra 26 

tenha um ótimo resultado.  01.01 Edital PIBEX 2016-2017: O Senhor Presidente apresentou o 27 

edital em referência para apreciação dos membros presentes, e justificou o motivo do atraso no 28 
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lançamento do edital em destaque, informando que houve a indefinição financeira por parte do 29 

Ministério da Educação. Informou ainda que a ideia seria continuar com a quantidade de 30 

quarenta e cinco bolsistas, porém a Pró-reitora Lúcia Marisy, conseguiu mais cinco, totalizando 31 

cinquenta bolsas para este edital. Continuando, informou que os pontos do referido Edital 32 

continuam semelhantes aos editais anteriores, e consultou a câmara quanto a necessidade de  33 

leitura de todos os pontos. O professor João Barbosa sugeriu que fossem lidos apenas os 34 

pontos mais específicos. O professor Wagner advertiu que a conta para o estudante bolsista, 35 

sob-hipótese alguma deverá ser poupança, sendo exclusivamente conta corrente. 36 

Prosseguindo referiu-se ao item 13. (Cronograma), explicou que o período de inscrição foi 37 

reduzido devido ao atraso de confirmação de repasse da verba, ficando apenas dezesseis dias 38 

para o período de inscrição. Após a leitura de alguns pontos o professor Wagner perguntou se 39 

teriam alguma sugestão ou melhoria e não houve sugestão. O professor Daniel Pífano 40 

perguntou se a comissão de avaliação continuaria a mesma: o professor Marcelo de Maio, Luís 41 

Valotta e professor Wagner, o professor Wagner afirmou que sim e perguntou se alguém teria 42 

interesse em se voluntariar para se juntar à comissão, visto que esse ano houve aumento no 43 

quantitativo de bolsas e aumento dos colegiados. O professor João Barbosa questionou se os 44 

membros da câmara poderiam avaliar os projetos recebidos pelo o Edital PIBEX 2016-2017, o 45 

professor Wagner respondeu que esse seria o ideal já que a comissão gasta muito tempo 46 

avaliando. Continuando o professor João Barbosa sugeriu que os projetos fossem divididos e 47 

enviados por e-mail para cada representante da câmara. O professor Marcelo Linder sugeriu o 48 

seguinte: Os representantes que não avaliassem os projetos que lhes fossem encaminhados, 49 

seu colegiado não participaria do Edital em referência. O professor Marcelo de Maio comentou 50 

que por serem vinte quatro colegiados, com representes titular e suplente, totalizam-se 51 

quarenta e oito representantes na Câmara de Extensão. Diante disso, a quantidade de projetos 52 

recebidos por cada um seria no máximo dois projetos.  Desse modo, seria importante não só 53 

colocar no edital, como também divulgar no e-mail institucional, já que alguns representantes da 54 

câmara nunca compareceram a reunião. O professor Reginaldo Pereira falou que como a X 55 

Mostra de extensão, está muito próxima, essa avaliação seria puxada, uma vez que esse 56 
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compromisso antecede apenas a uma semana do referido evento e que eles estão envolvidos 57 

com a organização. O professor Daniel Pífano perguntou sobre a questão dos empates, pois na 58 

versão anterior a comissão se reunia para avaliar e discutir o caso. O professor Wagner sugeriu 59 

que a comissão continuasse analisando os casos excepcionais, tais como os projetos que não 60 

forem avaliados ou em casos de empate. O professor João Barbosa considerou a punição um 61 

pouco pesada. Na oportunidade o professor Wagner sugeriu que colassem em votação a 62 

punição  pela Câmara de Extensão, em votação, 2 abstenções. Após ampla discussão, foram 63 

sugeridos que fosse acrescentado o item 12.1 com a seguinte redação: os projetos 64 

apresentados serão considerados, após análise da comissão de Avaliação do PIBEX 65 

2016-2017, como “classificados” ou “não-classificados”. E o item 12.2: serão 66 

considerados “não classificados” os projetos do colegiado, cujos seus representantes 67 

na Câmara de Extensão não entregarem os pareceres de avaliação dos projetos até 18 de 68 

fevereiro de 2016. Item 4 – Acrescentar a seguinte expressão: Os projetos apresentados 69 

serão considerados, após análise da Comissão de Avaliação do PIBEX 2016-2017, como 70 

"classificados" ou "não-classificados". Serão considerados "não-classificados" os 71 

projetos do colegiado, cujos seus representantes na Câmara de Extensão não 72 

entregarem os pareceres de avaliação dos projetos até 18 de fevereiro de 2016. Item 13 – 73 

O cronograma ficou definido da seguinte forma: Lançamento do Edital 29/01/2016; Período de 74 

inscrições, de 29/01/2016 a 14/02/2016, recebimento das propostas exclusivamente via 75 

http://www.ps.univasf.edu.br; Avaliação 15/02/16 a 18/02/16; Divulgação do resultado parcial 76 

através do portal da Univasf 20/02/16; Pedidos de reconsideração até às 18h, do dia 22/02/16, 77 

via http://www.ps.univasf.edu.br; Resultado final via internet 25/02/16; Entrega da 78 

documentação devidamente assinada 26 a 29/02/16. Todas as modificações foram aprovadas 79 

por unanimidade. 03 - ORDEM DO DIA: 04. - INSTITUCIONALIZAÇÃO E CREDENCIAMENTO 80 

DE PROJETOS DE EXTENSÃO: 04.01.01  02.03.04 - Projeto: Agressão e Defesa: principais 81 

patógenos da atualidade; Proponente: Colegiado de Medicina – Paulo Afonso -BA; Avaliador: 82 

Lucimara Araújo Campos. A parecerista não compareceu a reunião e não enviou o parecer. 83 

Projeto: II Encontro Regional do Vale do São Francisco sobre práticas em Saúde, Gestão e 84 
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Trabalho: “Estratégias gerenciais, prevenção e promoção da saúde do trabalhador”; 85 

Proponente: Colegiado de Psicologia; Avaliador: Lucimara Araújo Campos. A parecerista não 86 

compareceu a reunião e não enviou o parecer. Projeto: I Simpósio Juventudes e Educação: 87 

desafios contemporâneos; Proponente: Colegiado de Ciências Sociais; Avaliador: Alice 88 

Chaves de Carvalho. A parecerista não compareceu a reunião e não enviou o parecer. Projeto: 89 

Avaliação e Intervenção de Atividade Física, Educação Nutricional e Psicológica em pacientes 90 

com Síndrome Metabólica no HU-UNIVASF/EBSEHR; Proponente: HU-UNIVASF/EBSEHR; 91 

Avaliador: Marcelo de Maio. O avaliador fez suas considerações a respeito do projeto e emitiu 92 

parecer favorável a execução do projeto considerando que o mesmo apresenta uma linguagem 93 

clara, com boa contextualização teórica sobre a Síndrome Metabólica e tópicos de atenção e 94 

cuidado em saúde. Possui objetivos, procedimentos metodológicos e metas reais e bem 95 

escritas, existindo referências sobre os resultados esperados e indicativos à avaliação das 96 

atividades. Posto em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto: VIII Encontro 97 

de Medicina Veterinária do São Francisco (VIII VetVale); Proponente: HU-98 

UNIVASF/EBSERH; Avaliador: Eulália Alves Barros. A relatora emitiu parecer favorável, 99 

considerando que a proposta enviada tem como objetivo aprimorar e capacitar os profissionais 100 

e estudantes de graduação e pós-graduação além de educadores das áreas da Ciência Animal 101 

e Medicina Veterinária através da oferta de palestras, minicursos práticas e minicursos prático-102 

teóricos. Em votação, parecer aprovado por unanimidade. Encerramento da reunião: O prof. 103 

Militão Figueredo apresentou sua inclusão de pauta informando que seria interessante a 104 

participação dos membros da Câmara de Extensão no Conselho Deliberativo do Espaço Arte, 105 

Ciência e Cultura e após algumas considerações o professor Wagner sugeriu que por conta do 106 

horário essa discussão ficasse como ponto de pauta para a próxima reunião. A decisão foi 107 

acatada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, O senhor presidente declarou 108 

encerrada a reunião. 04. Palavra livre. Do que era para constar, eu, Maria Clara Silva de 109 

Carvalho, secretária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada segue assinada por mim, e 110 

demais presentes. 111 

Claudine Gonçalves de Oliveira _________________________________________________ 112 
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Daniel Salgado Pífano ________________________________________________________ 113 

Denes Dantas Vieira__________________________________________________________ 114 

Eulália Alves Barros___________________________________________________________ 115 

Flaviane Maria Monteiro Florêncio ________________________________________________ 116 

Francisco Alves Pinheiro________________________________________________________ 117 

Luís Alberto Valotta ___________________________________________________________ 118 

João Barbosa de Souza Neto __________________________________________________  119 

Marcelo de Maio Nascimento_____________________________________________________  120 

Marcelo Santos Linder__________________________________________________________  121 

Militão Vieira Figueredo _________________________________________________________ 122 

Reginaldo Pereira dos Santos Junior_______________________________________________ 123 

Selma Passos Cardoso _________________________________________________________ 124 

Wagner Pereira Felix __________________________________________________________ 125 

Maria Clara Silva de Carvalho ____________________________________________________ 126 
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