
09/01/2020 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/extensao/AnalisarSolicitacaoReconsideracao/lista.jsf 1/1

EXTENSÃO > ANALISAR SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO

ANALISANDO SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO

Ação: 2019 - Paradoxo de Rindler-Denur: uma introdução a Relatividade Especial e a Eletrodinâmica

Tipo: PROJETO

Coordenação: MAURICIO RICHARTZ
Unidade

Proponente: CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO

Área Principal: Educação
Dados

completos:
SOLICITAÇÃO

Submissão: 21/11/2019 15:24:00

Justificativa:

Prezados,

Gostaria de solicitar uma reconsideração do meu pedido. Se um projeto de Iniciação Cientĩfica
Jũnior não é caraterizado como extensão simplesmente pelo fato de ser uma iniciação científica,
por qual motivo a própria página da PROEC lista essa possível parceria com a PROPES como
uma forma de fazer extensão (http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/Documento-
Subsidi%C3%A1rio_Formas_de_Fazer_Extensao-UFABC.pdf)? Houve alguma mudança de
entendimento sobre essa questão? Se sim, por que a referida página ainda está no ar
(consultei-a hoje, 21/11/2019)? 

Além disso, em 03/05/2018, ao consultar a PROEC por email sobre essa questão, fui informado
pela Gloria Merola de que "A principio, sim, a orientação como parte do Programa de Iniciação
Científica Júnior (ICJ), destinado a alunos do Ensino Médio, constitui-se em uma ação de
extensão. Caso queira registrar alguma orientação nesse sentido, solicito por gentileza
preencher o formulário conforme consta na página da ProEC. Ficamos a disposição para demais
esclarecimentos,"

Por fim, há um caráter social implícito no programa, uma vez que apenas alunos de escolas
públicas podem ser bolsistas. Através desse programa, não só o meu orientando como todos os
outros participantes, alunos de escolas públicas, em geral com baixa renda familiar, podem ter
o primeiro contato com o meio universitário, conhecendo e participando do dia-a-dia da
universidade. 

Ẽ com base nesses pontos que solicito a reconsideração do pedido de ação de extensão.

PARECER

Avaliações:
Avaliador Tipo Avaliação Situação Data

Avaliação
CAROLINA REGINA DE
GRANO DUARTE

PRESIDENTE DE COMISSÃO DE
EXTENSÃO REALIZADA 21/11/2019

Situação:  Aprovar solicitação  NÃO aprovar solicitação

Parecer:

Confirmar << Voltar Cancelar
Campos de preenchimento obrigatório.
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