
RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

ANALISADOS. 

Encaminhados via e-mail secretariacopac@hotmail.com no período de 9 

a 11 de maio de 2017. 

 

Em resposta ao pedido de reconsideração impetrado por Vossa Senhoria à 

COPAC/PRAC, gostaríamos de manifestar que compreendemos o fato 

narrado. No entanto, em estrito cumprimento ao edital nº 02/2017, 

resolvemos: 

 

Título do Projeto Parecer 
1. Uso do jogo de xadrez como 

ferramenta didática. 

 

 

 

 

 

Com base no edital nº 02/2017, inciso V, 

item 5.11, o qual disciplina que “Serão 

acatados pedidos de reconsideração no 

período de 09 a 11 de maio/2017, caso o 

proponente venha a discordar do 

resultado parcial obtendo média final 

inferior a 7,0 (sete).”, a COPAC/PRAC, 

no uso de suas atribuições, resolve pelo 

INDEFERIMENTO do pedido de 

reconsideração do PROBEX 2017, em 

virtude de seu projeto ter obtido média 

superior a 7,0 (sete), ficando assim em 

desacordo com o item supracitado. Pelo 

exposto, em face das razões expendidas, 

decide-se pela manutenção da sua 

classificação preliminar. 

É oportuno lembrar que os projetos que 

obtiveram média superior ou igual a 7,0 

(sete), “Aprovados sem bolsa”, 

encontram-se aptos a continuar com suas 

ações de extensão através do FLUXO 

CONTÍNUO DE EXTENSÃO – 

FLUEX 2017, respeitando as regras 

desse edital e as normativas gerais da 

extensão universitária da UFPB. 

2. João Pessoa sustentável no ar. 

3. Tradução e empoderamento da 

mulher. 

4. Levantamento de riscos na cadeia de 

suprimentos de um hospital localizado 

na capital paraibana. 

5. Mapeamento de áreas de risco e ação 

ambiental preventiva do bairro de 

mandacaru em João pessoa 

6. O bom, o mau e o feio: a 

sustentabilidade em meios de 

hospedagem em São Miguel do 

Gostoso-RN. 

7. Quarteto de trombones da Paraíba 

apresentam concertos didáticos. 

8. Noções básicas de estatística com uso 

e divulgação do software livre project 

nos cursos de agronomia, zootecnia, 

medicina veterinária e biologia no 

centro de ciências agrárias, campus II 

da UFPB, Areia-PB 

9. Reaproveitamento do bagaço da cana 

de açúcar como fase de reforço em 

matriz à base de alumínio originário 

de latas coletadas na cidade de João 

Pessoa 

10. Interfaces Livres 2017: Cidadania e 

Instrução 

11. Laboratório de Ensino de Ciências 
Itinerante em Escolas Municipais de 

João Pessoa e Bananeiras. 
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12. Educação Humanitária e Bem-Estar 

Animal nas Escolas 

O Projeto não apresentou discrepância 

igual ou maior que 3 pontos nas notas 

atribuídas. 

1. Hortas educativas na emancipação e 

reinserção social das populações do 

cárcere. 

 

 

 

Com base no edital nº 02/2017, inciso V, 

item 5.3.1, o qual disciplina que “Nos 

casos de propostas não avaliadas, cabe 

ao Presidente do Comitê de Extensão 

avaliá-las, sem prejuízo para ao 

proponente da ação. No entanto, o 

avaliador omisso terá sua proposta 

excluída do processo seletivo; ”, a 

COPAC/PRAC, no uso de suas 

atribuições, resolve pelo 

INDEFERIMENTO do pedido de 

reconsideração do PROBEX 2017, em 

virtude de Vossa Senhoria, na qualidade 

de avaliador, não ter realizado ao menos 

uma avaliação dos projetos distribuídos, 

ficando assim em desacordo com o item 

supracitado. Pelo exposto, em face das 

razões expendidas, decide-se pela 

manutenção da sua classificação 

preliminar. 

 

2. Salvando vidas: promoção à saúde 

através do ensino. 

3. Escola piloto de engenharia da 

Universidade Federal da Paraíba: 

química na prática. 

4. Melhoria da renda dos agentes 

ambientais no processo de reciclagem 

de latinhas de bebidas. 

5. Fortalecimento da coleta seletiva de 

papel e papelão na área de atuação de 

duas associações de materiais 

recicláveis de João Pessoa-PB. 

6. Territorialização dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS): 

políticas públicas para 

desenvolvimento, cidadania e direitos 

humanos. 

7. Juventude em movimento: 

organização cidadã e práticas de 

resistência em defesa das sementes 

nativas. 

1. Promoção da assistência integral 

odontológica no sistema único de 

saúde. 

Informamos que só poderemos enviar 

uma cópia do parecer, a partir do dia 

15/05/2017, e somente se solicitado via 

processo no SIPAC. 2. Diagnóstico audiológico na população 

infantil e escolar. 

 

Atenciosamente, 

 

COPAC/PRAC/UFPB 

 


