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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA 1 

UNIVASF, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, INICIADA 2 

ÀS QUARTOZE HORAS E VINTE E SETE MINUTOS, NA SALA DE 3 

REUNIÕES DO CONUNI, CAMPUS PETROLINA, SOB A 4 

PRESIDÊNCIA DA PRÓ REITORA DE EXTENSÃO PROFESSORA 5 

LÚCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA, COM A 6 

PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS: ÁTILA DE MENEZES 7 

LIMA (CGEO), BERNARDO CUVERLANO FREIRE (CANTRO), 8 

CRISTIANE XAVIER GALHARDO (GEAGRO), DERANOR GOMES 9 

DE OLIVEIRA (CADM), EDMAR JOSÉ DO NASCIMENTO (CENEL), 10 

FULVIO TORRES FLORES (DACC), ISABEL DIELLE SOUZA LIMA 11 

PIO (CFARM), ITAMAR SANTOS (CMED),  JORGE LUÍS 12 

CAVALCANTE RAMOS (CECOMP), MARCELO DE MAIO 13 

NASCIMENTO (CEFIS), MARCOS ANTÔNIO DA SILVA IRMÃO 14 

(CENMEC), MÁRLON VÍNICIUS GAMA ALMEIDA (CMED – PAV), 15 

MARLOS GOMES MARTINS (CCBIO), NILTON DE ALMEIDA 16 

ARAÚJO (CSOCIAIS), PEDRO PEREIRA TENÓRIO (NÚCLEO DE 17 

EXTENSÃO – PAULO AFONSO), VIRGINIA FARIAS PEREIRA DE 18 

ARAÚJO (CCINAT – SBF), WAGNER PEREIRA FELIX (DIREX) 19 

A presidente declarou aberta a sessão, cumprimentando os presentes, em seguida consultou 20 

os membros se haveria alguma inclusão de ponto de pauta, a Professora Isabel Dielle solicitou 21 

a inclusão do ponto “Cadastro de mais estudantes voluntários nos projetos PIBEX”. O Professor 22 

Wagner também solicitou os seguintes pontos de pauta “Edital para Bolsas de Estágio de 23 

Parceria da Univasf com a Prefeitura Municipal de Petrolina” bem como “Escolha do 24 

Conselheiro Deliberativo do Espaço Arte, Ciência e Cultura” as referidas inclusões foram 25 

acatadas pela plenária ficando como últimos pontos de pauta. 01. COMUNICAÇÕES: Na 26 

oportunidade o professor Nilton de Almeida informou que acontecerá às 14h30, sala 19 no 27 

prédio de aulas, campus Juazeiro, uma Assembleia com os professores sobre retribuição por 28 
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titulação, o corte de auxílios, bem como, a progressão dos servidores que pode ser melhorado 29 

tornando-se um processo mais justo. A professora Lúcia falou sobre o I Encontro de Extensão 30 

Rural que aconteceu no final de semana passada, na cidade de Paulo Afonso, organizado pelos 31 

mestrandos em Extensão Rural. Segundo ela, o evento foi de extrema importância, pois 32 

envolveu várias comunidades indígenas, quilombolas e a população do campo como também 33 

abordou várias questões de saúde. Continuando, informou que nos dias 29,30 e 31 de agosto 34 

haverá no Museu de Artes Sacra da Bahia, sediado pela UNEB, no centro da cidade de 35 

Salvador- BA, a Reunião de Pró-Reitores Regional Nordeste, com o tema “A extensão 36 

Universitária em tempos de Crise”. Esclareceu que este é um momento importante para se 37 

refletir sobre a situação das universidades públicas e buscar caminhos que possam viabilizar o 38 

cumprimento do seu papel social, estabelecendo parcerias e, por via delas, atender com 39 

políticas inclusivas, as populações que apresentam fragilidades econômicas, culturais, sociais 40 

e, sobretudo tecnológicas. 02. APROVAÇÃO DA ATA DO DIA 21/06/2016: Posta em votação, 41 

a referida Ata foi aprovada por unanimidade. 03.  ORDEM DO DIA: 03.01.  ATUALIZAÇÃO DO 42 

EDITAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO – PIBEX 2018-2019: A professora Lúcia passou a 43 

palavra para o professor Fúlvio, presidente da comissão de elaboração do barema de avaliação 44 

do PIBEX, o mesmo apresentou o Edital em referência para a apreciação dos membros 45 

informando que os pontos continuam semelhantes aos editais anteriores, e consultou a câmara 46 

quanto à necessidade de leitura de todos os pontos. Alguns membros sugeriram que fossem 47 

lidos apenas os pontos que sofreram alteração e os mais específicos. O professor Fúlvio 48 

referiu-se a introdução do Edital que teve como acréscimo o seguinte texto: “O número de 49 

bolsas será definido conforme orçamento da universidade, o qual será divulgado até a 50 

data prevista de ___________.  Haverá reserva de até 10% do total de bolsas oferecidas 51 

para projetos em parceria com o Espaço Arte, Ciência e Cultura (EACC-Univasf), cuja 52 

execução deverá ser realizada no EACC, localizado no Espaço Plural, em Juazeiro-BA.  53 

Caso o número de bolsas para projetos referentes à cota do EACC seja inferior a 10%, as 54 

bolsas não utilizadas serão utilizadas para contemplar outros projetos. Caso os 10% do 55 

total de bolsas resultem em número decimal, o mesmo será modificado para o número 56 
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inteiro imediatamente acima.  Na ocasião, a professora Lúcia Marisy informou que este Edital 57 

contemplará esse ano com mais cinco bolsas, totalizando sessenta bolsas de extensão. 58 

Prosseguindo, o presidente da Comissão citou o Item 2. Que trata sobre a definição de 59 

extensão, neste tópico, houve o acréscimo da seguinte expressão: “artístico”. No item 3.1 60 

alínea i) que aborda sobre a quantidade de voluntários para cada projeto, contemplou o pedido 61 

de inclusão de ponto de pauta da professora Isabel Dielle, que questionou sobre o cadastro de 62 

mais estudantes como colaboradores no projeto, tendo em vista a demanda de mais 63 

participantes. Com a palavra a professora Isabel explicou sobre a necessidade de inclusão de 64 

mais voluntários, pois neste momento seria de grande importância a participação de mais 65 

estudantes, pois o projeto Centro de Informação sobre Medicamentos sob a coordenação da 66 

professora Deuzilane conta com a participação de vários alunos que posteriormente devem 67 

receber certificação, uma vez que participam ativamente das atividades relacionadas ao projeto. 68 

Após ampla discussão, foi sugerido a seguinte redação ao item 3.1 alínea i): “A quantidade e 69 

seleção de estudantes voluntários respeitará o número máximo de 10 voluntários, por servidor 70 

cadastrado no projeto. O número superior a 10 voluntários por servidor deverá ser justificado 71 

junto à Câmara de Extensão”. No item 3.3 alínea a) foi acrescentado a informação de que “o 72 

voluntário também deverá entregar o plano de trabalho”. Em leitura do Item 6.2 alinea f, o 73 

professor Wagner advertiu que a conta para o estudante bolsista, sob hipótese alguma deverá 74 

ser poupança, sendo exclusivamente conta corrente. Foi acrescido os itens 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 75 

cuja redação são, respectivamente. 7.4 A não apresentação dos resultados do projeto 76 

PIBEX pelo estudante bolsista na XII Mostra de Extensão, em 2018 no campi Juazeiro(BA) 77 

e Petrolina (PE), colocará o discente em situação de inadimplência com a PROEX, 78 

ficando o discente impossibilitado de receber certificado e de participar de projetos de 79 

extensão pelo período de 01(um) ano. 7.5 O estudante bolsista que não tenha 80 

apresentado seus resultados na XII Mostra de Extensão, mas tenha feito sua inscrição e 81 

confeccionado o banner de apresentação, terá 72h para encaminhar justificativa 82 

documentada para proex.direx@univasf.edu.br, a qual será apreciada pela Câmara de 83 

Extensão. 7.6 Os estudantes bolsistas dos campi Juazeiro, Petrolina e CCA que tiverem 84 
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justificativas deferidas pela Câmara de Extensão da UNIVASF deverão apresentar os 85 

resultados do projeto Pibex, em até duas reuniões da Câmara de Extensão, após a data 86 

do deferimento das justificativas. Essa apresentação garantirá o recebimento de 87 

certificado de conclusão de atividades e 7.7 Os estudantes bolsistas dos campi Senhor 88 

do Bonfim, Serra da Capivara e Paulo Afonso que tiverem justificativas deferidas pela 89 

Câmara de Extensão da UNIVASF deverão apresentar os resultados do projeto Pibex 90 

para os representantes da Câmara de Extensão ou para os membros da unidade 91 

descentralizada de extensão de seus respectivos campi, em até dois meses 92 

subsequentes à data do deferimento das justificativas. Essa apresentação garantirá o 93 

recebimento de certificado de conclusão de atividades. Os demais itens continuam 94 

semelhantes aos editais anteriores, mudando apenas algumas datas que serão definidas 95 

posteriormente. Após ampla discussão, as modificações foram aprovadas por unanimidade. 04. 96 

INSTITUCIONALIZAÇÃO E CREDENCIMAENTO DE PROJETOS DE EXTENSÃO NA 97 

CÂMARA DE EXTENSÃO DA UNIVASF: 04.01.  Projeto: 1º Workshop Saúde da Criança com 98 

Deficiência; Coordenador do Projeto: Karla Daniele de Sá Maciel Luz; Avaliadora: Silvia 99 

Patricia de Oliveira Souza Coêlho.  A relatora não pode comparecer a reunião e não 100 

encaminhou o parecer, ficando esse projeto para apreciação na próxima reunião da Câmara.  101 

Projeto: Ciclo de Atualização em Buiatria; Proponente: Colegiado de Medicina Veterinária; 102 

Coordenador do Projeto: João Alves do Nascimento Júnior; Avaliador: Itamar Soares  103 

Oliveira. O parecerista não pode comparecer a reunião e não encaminhou o parecer, ficando 104 

esse projeto para apreciação na próxima reunião da Câmara. Projeto: I Workshop de Buiatria: 105 

nutrição de ruminantes; Proponente: Colegiado de Medicina Veterinária; Coordenador do 106 

projeto: João Alves do Nascimento Junior; Avaliador: Bernanrdo Curvelano. O Relator fez um 107 

breve relato, ressaltando que o projeto se qualifica como um projeto de extensão ainda que se 108 

encontre mal formulado quanto aos métodos, sistemática e mesmo quanto aos resultados 109 

esperados, estes demasiadamente genéricos. Seu parecer é de recomendar o projeto com as 110 

adequações necessárias. Posto em votação, parecer aprovado por unanimidade. Projeto: 111 

Cerimônia de abertura da Liga Acadêmica de Bioquímica Clínica com o tema central: a atuação 112 
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do farmacêutico nas análises clínicas; Proponente:  Colegiado de Ciências Farmacêuticas; 113 

Coordenador: Tiago Ferreira da Silva Araújo; Avaliadora: Claudine Gonçalves de Oliveira. 114 

Esse projeto ficará para ser apreciado na próxima reunião da Câmara. Projeto: 1º Debate 115 

Patrimonial – Universidade e Comunidades: perspectivas e desafios de pesquisa na Pós-116 

Graduação; Proponente: Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial; Coordenador: 117 

Leandro Elias Canaan Mageste; Avaliador: Deranor Gomes de Oliveira. O Relator considerou 118 

a riqueza propositiva do evento, que conduzida como planejada, poderá trazer benefícios 119 

extraordinários para a sociedade civil e a comunidade acadêmica. Considerou ainda que uma 120 

proposta de cunho acadêmico, seja ela de ensino, pesquisa ou extensão deverá ser 121 

apresentada recorrendo-se aos princípios mínimos de rigidez que esse tipo de escrita exige. 122 

Seu parecer é de recomendar o projeto com as adequações necessárias. Posto em votação, 123 

seu parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto: Seminário Internacional “Os primeiros 124 

povoamentos da América do Sul. Estado da pesquisa”; Proponente: Colegiado de Arqueologia 125 

e Preservação Patrimonial; Coordenador: Vanessa Linke Salvio; Avaliadora: Adriana Moreno 126 

Costa Silva. A parecerista não pode comparecer a reunião, mas encaminhou seu parecer que 127 

foi lido pelo Professor Wagner, como segue: O projeto é importantíssimo para o Curso de 128 

Arqueologia da UNIVASF, assim como trará forte impacto social para a comunidade. No 129 

entanto, a estrutura e o cuidado na formulação do projeto não atenderam aos requisitos 130 

necessários para enquadramento do projeto com as características de extensão. Desta forma, 131 

sugere que seja solicitado à coordenadora do projeto que leve em consideração aos itens 132 

essenciais na formulação do projeto de extensão, além de rever a possibilidade de adequação 133 

da proposta orçamentária, uma vez que faz referência à necessidade de bolsa de extensão. 134 

Seu parecer é de não aprovação da proposta. Posto em votação, o parecer foi aprovado com 8 135 

aprovações e 5 reprovações. Projeto: I Encontro Entre Olhares: produções artísticas, 136 

subjetividade e promoção da saúde; Proponente: Colegiado de Psicologia; Coordenadora: 137 

Shirley Macedo Vieira de Melo; Avaliador: Átila de Menezes Lima. O parecerista recomenda a 138 

aprovação do projeto, considerando que o mesmo demonstra grande potencial extensionista de 139 

diálogos e aprendizagens com a comunidade usuária dos serviços do CEPPSI, além da 140 
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sustentação da indissociabilidade na relação ensino-pesquisa-extensão, assim como o diálogo 141 

interdisciplinar entre psicologia e arte. Projeto: Acompanhamento psicopedagógico e 142 

desenvolvimento de estratégias de enfretamento à Queixa Escolar ; Proponente: Colegiado de 143 

Psicologia; Coordenadora: Virginia de Oliveira Alves Passos; Avaliador: Denes Dantas Vieira. 144 

O parecerista não compareceu a reunião, porém encaminhou seu parecer que foi lido pelo seu 145 

suplente, o professor Nilton de Almeida Araújo, como segue: O projeto apresenta uma temática 146 

bastante instigante “Acompanhamento psicopedagógico” para crianças e adolescentes, através 147 

da interação entre universidade e sociedade. O projeto é claro, objetivo e tem caráter 148 

extensionista, onde os elementos ensino, pesquisa e extensão estão bem detalhados e 149 

fundamentados. O avaliador recomenda seu deferimento com adequações necessárias, tais 150 

como – A construção de indicadores e metas quantitativas para a sua execução. Posto em 151 

votação, parecer aprovado por unanimidade. Projeto: Descobrindo a fauna da Caatinga: 152 

Educação ambiental como método complementar de ensino; Proponente: Pós Graduação em 153 

Ciências da Saúde e Biológicas; Coordenadores: Patrícia Avello Nicola e Luiz Cezar Machado 154 

Pereira; Avaliadora: Cristiane Xavier Galhardo. A relatora recomenda à aprovação do projeto 155 

considerando que a proposta é muito interessante e relevante como uma ação no combate a 156 

degradação da caatinga bem como sua conservação e melhor entendimento da sua 157 

importância na vida do sertanejo. Apenas como sugestão, a proposta deveria apresentar de 158 

forma clara indicadores de avaliação. Posto em votação, parecer aprovado por unanimidade. 159 

Projeto: Sentindo na Pele – vivencie uma realidade que nem sempre á sua; Proponente: 160 

Núcleo de Práticas Inclusivas; Coordenadora: Karla Daniele de Sá Maciel Luz; Avaliador: 161 

Marcelo de Maio Nascimento. O relator fez um breve relato sobre o projeto, considerando a 162 

proposta como relevante e necessária para a Universidade. Contudo, sugere que a equipe 163 

reveja as metas, crie indicadores, crie uma planilha especificando os custos dos materiais do 164 

projeto, mesmo que venham a ser custeados pela própria equipe. Projeto: Fazendo Arte na 165 

Univasf – oficinas de criação e exposição artística; Proponente: Colegiado de Artes Visuais; 166 

Coordenadora: Inês Regina Barbosa de Argôlo; Avaliadora: Virginia Farias Pereira de Araújo. 167 

A relatora emitiu parecer favorável a execução do projeto, considerando que a proposta 168 
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aoresenta uma fundamentação teórica detalhada e demonstra claramente, a relação entre 169 

práticas curriculares, ensino e extensão, visto que envolve discentes da disciplina “Práticas de 170 

Ensino de Artes Visuais”, a efetivação do estágio e oferece à sociedade a oportunidade de 171 

cursos de qualidade relacionados a arte. Contudo, uma sugestão ao projeto seria adicionar um 172 

detalhamento dos indicadores que apontam as relações da ação com a sociedade. Posto em 173 

votação, parecer aprovado por unanimidade. Projeto: 6º Encontro de Análise do 174 

Comportamento do Vale do São Francisco (EAC do Vale); Proponente: Colegiado de 175 

Psicologia; Coordenadores: Angelo Augusto Silva Sampaio, Christian Vich, Júnnia Maria 176 

Moreira e Mariana Ribeiro; Avaliador: Edmar Vieira Figueiredo. O relator não pode ficar até o 177 

final da reunião, mas deixou seu parecer que foi lido pelo professor Wagner, como segue: o 178 

projeto trata-se de encontro consolidado com número crescente de participantes e de 179 

relevância para a área. Porém, faltou detalhar as receitas necessárias para cobrir os custos. 180 

Seu parecer é favorável a execução da proposta. Em votação, parecer aprovado tendo 1 181 

abstenção. Projeto: Partilha Vibracional e Meditativa; Coordenadora: Keila Moreira Batista; 182 

Avaliador: Márlon Vinicius Gama Almeida.  O parecerista fez um breve relato do projeto 183 

considerando que o mesmo atende as exigências para a sua realização e configura-se como 184 

projeto de extensão. Como sugestão sugere que o cronograma poderia está mais bem 185 

organizado, com datas distribuídas e melhor definidas, inclusive com os marcos específicos 186 

para as avaliações sobre a atividade, alcance de metas e objetivos. Posto em votação, parecer 187 

aprovado por unanimidade. Projeto: Sou Univasf; Proponente: Colegiado de Ciências da 188 

Natureza; Coordenadores: Liliane Gallindo Dantas de Oliveira, Jocilene Giordano Lima Tomaz 189 

Pereira, Leonésica Leandro Pereira e Gustavo Frensch; Avaliadora: Silvia Raquel de Santos 190 

de Morais. A avaliadora não pode comparecer a reunião e não encaminhou parecer. Projeto: 191 

Workshop – Vulnerabilidades socioambientais e desafios para a conservação da biodiversidade 192 

na caatinga; Proponente: Colegiado de Ecologia; Coordenadores: Jhonathan de Oliveira 193 

Silva; Avaliadora: Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva. A parecerista não pode comparecer 194 

a reunião, porém encaminhou seu parecer que foi lido pelo professor Wagner, como segue: a 195 

proposta é um importante evento acadêmico que proporcionará orientações e atualizações 196 
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sobre a preservação do bioma Caatinga, apresentando grande relevância cientifica, social e 197 

ambiental. O público alvo está adequado. Apenas os indicadores e a sistemática de 198 

acompanhamento não estão claramente descritos na proposta. Seu parecer é favorável à 199 

execução da proposta. Posto em votação, parecer aprovado por unanimidade. PROJETOS 200 

REAVALIADOS. Projeto: PROOLUD Reeducar – Projeto de Oficinas Lúdicas com 201 

reeducadores da cadeia pública feminina; Proponente: Colegiado  de Ciências da Saúde e 202 

biológicas; Coordenadores: Elias Fernandes Mascarenhas Pereira e Francis Natally de 203 

Almeida Anacleto; Avaliador: Silvia Raquel de Santos de Morais. A parecerista não pode 204 

comparecer a reunião, porém encaminhou seu parecer que foi lido pelo professor Wagner, 205 

como segue: Sugere deixar claras as metas, quantificando-as. Seu parecer é de recomendar o 206 

projeto com as adequações necessárias. Em votação, parecer aprovado por unanimidade. 207 

Projeto: Farmácia para comunidade: compartilhando o conhecimento através do Festival 208 

FARMACODRAMA e da Feira EXPOFARMA; Proponente: Colegiado de Ciências 209 

Farmacêuticas; Coordenador: Braz José do Nascimento Júnior; Avaliador: Jefferson Guedes 210 

Sobrinho. O parecerista não pode comparecer a reunião mas enviou seu parecer que foi lido 211 

pelo professor Wagner, como segue: considerando que a mesma foi elaborada levando em 212 

consideração os comentários e sugestões realizados por este parecerista ad hoc, ele entende 213 

que a proposta apresenta mérito extensionista e encontra-se adequada aos critérios definidos 214 

por esta câmara , portanto, seu parecer é de aprovação a execução da proposta. Posto em 215 

votação, parecer aprovado por unanimidade. Projeto: Workshop de Hidroginástica; 216 

Proponente: Colegiado de Educação Física; Coordenador: Rodrigo Gustavo da Silva 217 

Carvalho; Avaliadora: Izabel Dielle Souza Lima Pio. A parecerista não compareceu a reunião e 218 

não encaminhou seu parecer. Projeto: Liga Acadêmica em Saúde Pública Veterinária - 219 

LAVESP; Proponente: Colegiado de Medicina Veterinária; Coordenador: João Alves do 220 

Nascimento; Avaliadora: Prof. Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira. A pró-reitora de 221 

extensão apresentou seu parecer, informando que a referida liga tem como objetivo discutir 222 

termos de interesse de saúde pública veterinária, com estudantes de medicina veterinária, 223 

comunidade acadêmica, veterinários da região e comunidade, através de palestras, jornadas, 224 
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simpósio, projetos de extensão. O seu voto é pela sua aprovação. Em votação, parecer 225 

aprovado por unanimidade. Projeto: Liga Acadêmica de Transplante de Tecidos e Órgãos do 226 

Vale do São Francisco; Proponente: Colegiado de Medicina; Coordenador: Rodrigo José 227 

Videres Cordeiro de Brito; Avaliadora: Prof. Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira. A pró-228 

reitora de extensão apresentou seu parecer informando que a proposta está teoricamente bem 229 

fundamentada. Os objetivos estão claramente definidos. A metedologia é adequada à execução 230 

das ações. Os resultados esperados são pedagógicos e o cronograma é compatível. Diante 231 

disso, o seu voto é pela aprovação da proposta. Em votação, parecer aprovado por 232 

unanimidade. 5. ESCOLHA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPAÇO ARTE, CIÊNCIAS 233 

E CULTURA - EACC: O professor Wagner informou que conforme acordado na reunião 234 

passada, ele consultou os candidatos que se inscreveram no primeiro processo da escolha dos 235 

membros, quanto ao interesse de participar do Conselho Deliberativo. A câmara havia 236 

deliberado um prazo para a manifestação do interesse, bem como exposição de motivos da sua 237 

resposta, e conforme e-mails, apenas os professores Karine Vieira Antunes, Vanderlei Souza 238 

Carvalho e Alison Melo cumpriram as exigências da câmara. Em vista disso, a câmara 239 

deliberou por unanimidade que tais professores formam o conselho deliberativo do Espaço Arte, 240 

Ciência e Cultura. 6. EDITAL PARA BOLSAS DE ESTÁGIO DE PARCERIA DA UNIVASF 241 

COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA. O professor Wagner informou que 242 

amanhã, dia 28 será lançado o Edital 01/2017, que trata sobre a convocação da comunidade 243 

acadêmica para apresentar propostas para o Processo Seletivo conforme Convênio Nº 25/2017 244 

de 22 de Maio de 2017 celebrado entre a Universidade Federal do Vale do São Francisco 245 

(Univasf) e a Prefeitura Municipal de Petrolina. O Processo Seletivo oferece bolsas de estágio 246 

para estudantes regularmente matriculados na graduação, voltado para os Projetos e/ou 247 

Programas de Extensão nas áreas de: Saúde Ambiental, Escola Verde, Centro de Referência 248 

para Recuperação de Áreas Degradadas – Bioma Caatinga (CRAD), Enfermagem, Psicologia, 249 

Medicina, Artes Visuais, Educação Física, Psicologia, Ciências Sociais e Administração. Tais 250 

projetos e/ou Programas têm o propósito de aprofundar ações políticas voltadas à 251 

institucionalização da extensão no âmbito da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 252 
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colaborando com a gestão municipal no que diz respeito a implementação de soluções para as 253 

demandas da região. A vigência será de 01 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018, o 254 

valor da bolsa será de R$ 400,00, sendo R$ 325,00 da bolsa e R$ 75,00 de ajuda de custo para 255 

transporte. O presente edital prevê a aplicação de recursos financeiros no valor total de até R$ 256 

345.600,00; oriundos de recursos da Prefeitura Municipal de Petrolina e a seleção dos projetos 257 

será realizada por uma comissão de no máximo três conselheiros, definida pela Câmara de 258 

Extensão. Diante disso, consultou os membros presentes quanto ao interesse de participação 259 

na referida comissão. Os professores Bernardo Curvelano Freire, Deranor Gomes de Oliveira e 260 

Márlon Vínicius Gama Almeida manifestaram interesse, sendo seus nomes aprovados por 261 

unanimidade dos presentes, para composição da citada comissão. 06. Palavra livre. Do que 262 

era para constar, eu, Maria Clara Silva de Carvalho, secretária Ad Hoc, lavrei a presente ata 263 

que após lida e aprovada segue assinada por mim, e demais presentes. 264 

ÁTILA DE MENEZES LIMA   _____________________________________________________ 265 

BERNARDO CUVERLANO FREIRE _______________________________________________ 266 

CRISTIANE XAVIER GALHARDO _________________________________________________ 267 

 DERANOR GOMES DE OLIVEIRA _______________________________________________ 268 

EDMAR JOSÉ DO NASCIMENTO ________________________________________________ 269 

FULVIO TORRES FLORES ______________________________________________________ 270 

ISABEL DIELLE SOUZA LIMA PIO ________________________________________________ 271 

 ITAMAR SANTOS _____________________________________________________________ 272 

JORGE LUÍS CAVALCANTE RAMOS ______________________________________________ 273 

LÚCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA _____________________________________ 274 

MARCELO DE MAIO NASCIMENTO ______________________________________________ 275 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA IRMÃO ____________________________________________ 276 

MÁRLON VÍNICIUS GAMA ALMEIDA _____________________________________________ 277 

MARLOS GOMES MARTINS ____________________________________________________ 278 

NILTON DE ALMEIDA ARAÚJO __________________________________________________ 279 

PEDRO PEREIRA TENÓRIO ____________________________________________________ 280 
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VIRGINIA FARIAS PEREIRA DE ARAÚJO __________________________________________ 281 

WAGNER PEREIRA FELIX ______________________________________________________ 282 
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