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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 08/2020 
 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2020, às 10h, na sala virtual 
https://webconf.ufpel.edu.br/b/ang-9zh-atj, reuniu-se a Câmara de Extensão da referida unidade, com o
comparecimento dos constantes na ata de presença 1109475, sob a presidência da Profª. Ângela Azevedo.
Constatada a existência de quórum, a Coordenadora da Câmara de Extensão saudou a todos, informou que
a reunião estava sendo gravada, e, de imediato, iniciou a reunião. A Profª. Ângela solicitou a seguinte
inclusão de pauta: Ação 11278 - Curso de Aeração de Grãos - Projeto Cursos complementares em
Engenharia Agrícola (item 3.2). A pauta foi aprovada por unanimidade com a inclusão solicitada. 1.
Apreciação da ata 07/2020 (1064180); A ata foi apreciada e aprovada por maioria com três
abstenções. 2. Projetos/ações aprovados ad referendum; 2.1 Proposição de ação de extensão 11510 -
Ação 4 – Extensão: Palestra aberta à comunidade externa e produtores sobre uso do resíduo de poda de
nogueira-pecan, do Projeto 3630 - USO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS DE PODA DE NOGUEIRA-
PECAN (Projeto unificado com ênfase em pesquisa). Processo nº 23110.026018/2020-41; A Profª. Ângela
relatou a aprovação ad referendum da ação de extensão, após parecer favorável de membro da Câmara.
O ad referendum foi aprovado por unanimidade. 2.2 Proposição de projeto com ênfase em
extensão Laboratório de Análise de Desempenho e Desenvolvimento de Estruturas e Materiais
(LADDEM) - cód. 3673, com duas ações: 11622 - Prestação de consultorias e/ou assistências técnicas e
11623 - Planejamento e avaliação do projeto - Coordenador: Prof. Hebert Rossetto -
Processo 23110.027248/2020-28; A Profª. Ângela relatou a aprovação ad referendum do projeto, que teve
pareceres favoráveis. O ad referendum foi apreciado e aprovado por unanimidade. 2.3 Proposição de
ações de extensão 11356 - Implementação de um Living Lab que trata das questões ambientais e 11730
- Compreensão Sistêmica da Interação entre Sustentabilidade e Cadeias de Suprimentos, do Projeto 3576
- Investigações sobre o Ensino de Gestão Ambiental nos Cursos Superiores  (Projeto unificado com ênfase
em pesquisa). Processo nº 23110.027268/2020-07. A Profª. Ângela relatou a aprovação ad referendum das
ações de extensão em projeto unificado com ênfase em pesquisa. As ações tiveram parecer favorável de
membro da Câmara. O ad referendum foi aprovado por unanimidade. 3. Projetos/ações: 3.1 Proposição
de projeto com ênfase em extensão ConectAgro - cód. 3614 - Coordenador: Prof. Maurizio Silveira
Quadro - Processo nº 23110.028270/2020-95. A Profª. Ângela relatou o projeto, que foi encaminhado para
a Câmara de forma retroativa, uma vez que as ações do projeto ocorreram entre setembro e outubro de
2020, tendo o projeto sido cadastrado no Cobalto após o início de sua execução. O assunto foi discutido
pelos membros da Câmara, e foi dado o encaminhamento de se enviar o assunto à Direção para que
solicite orientações da CIP em virtude de que haja uma padronização em todas as Câmaras em relação ao
cadastro de projetos e ações de forma retroativa durante o período de pandemia. Em relação ao projeto em
questão, os membros da Câmara deram o encaminhamento de aguardar esta orientação. 3.2. Ação 11278 -
Curso de Aeração de Grãos - Projeto ênfase em ensino Cursos complementares em Engenharia Agrícola -
Processo 23110.014909/2020-55. A Profª. Ângela relatou a ação de extensão, que foi analisada pelos
membros da Câmara e aprovada por unanimidade. 4. Informes. A Profª. Ângela informou sua
participação em roda de conversa com a servidora Ana Carolina da PREC, sobre parte operacional de
cadastro no Cobalto de projetos e programas, além de integralização curricular da extensão. Foi dada a
sugestão de que cada curso convide a servidora Ana Carolina para auxiliar na questão da curricularização
da extensão dentro dos NDEs dos cursos. Nada mais havendo a tratar, a Profª. Ângela agradeceu a
participação de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos,
lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai assinada por mim e pela coordenadora da Câmara de
Extensão. 

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
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em 03/12/2020, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANGELA AZEVEDO DE AZEVEDO, Chefe, em 03/12/2020,
às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1109477 e
o código CRC 26919E53.
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