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Ação: 2019 - O Grande ABC da Aviação: Novos Ares para o Desenvolvimento

Tipo: EVENTO

Coordenação: JOAO BATISTA DE AGUIAR
Unidade

Proponente: CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Área Principal: Trabalho
Dados

completos:
S����������

Submissão: 04/09/2020 15:47:29

Justificativa:

Por discordar da avaliação da ação de extensão acima, que cadastrei na Proec, venho pedir
reconsideração da decisão. 
São os seguintes os pontos principais:

1. A ação era pública e diversa, visando a construção de um aeroporto regional e polo de
desenvolvimento associado a atividades aeronáuticas, e teve participação do poder público -
prefeituras e representantes - empresários, sindicatos, setor de transportes aéreos e academia,
dentre outros;
2. A ação tem caráter multi-disciplinar já que envolve não só logística e transporte, mas
também engenharia aeronáutica. Assim conhecimentos específicos são requeridos para
determinar as múltiplas decisões a serem tomadas. Por essa razão a academia foi convidada,
estando presentes representantes da UFABC, UMSCS, UniFEI, UniABC, I.Mauá, etc.
3. O evento teve dois encontros de 3 horas: o primeiro no dia 31/10 de propostas e discussões
para o polo regional, e o segundo de apresentações, perguntas e respostas no dia 02/12.
Participei de ambos;
4. Fui convidado a participar e representei a Eng. Aeroespacial da Ufabc apresentando uma
proposta de criação de um hangar para construção e teste de modelos 
dentro do conjunto de instalações do projeto. Não creio que alguém me convidaria para
participar do evento simplesmente para ser ouvinte, como alegado na
avaliação;
4. A ação foi cadastrada no sistema SIGAA e enviados todos os documentos pertinentes, nos
moldes do que preconiza a ProEc, e é importante que seja avaliada por pessoas da área de
engenharia;
5. O evento não esteve restrito a um pequeno público, tendo bastante cobertura dos meios de
comunicação, o que é importante para a Ufabc;

Portanto peço que seja reconsiderada a avaliação e aprovada a ação, mesmo porque foi
baseada numa premissa incorreta. Há poucas ações na área de Aeroespacial, e um evento
dessa ordem não pode ser desqualificado. Segui os procedimentos de cadastramento que os
colegas da Aeroespacial usaram e
não tiveram problemas. O formulário de cadastramento requereu que me cadastrasse como
coordenador do evento, sendo os organizadores o Prof. Volney 
e o Eng. Edgard Brandão, que podem ser consultados caso hajam dúvidas. Eu pleiteio um ponto
de progressão segundo a resolução Consuni 160, anexo 1, atividades de extensão, tabela 2,
item 10, como informado no meu processo de progressão parado na CPPD à espera da solução
deste problema.

Desde já, obrigado. 
Atenciosamente, 

João Batista de Aguiar, Ph.D.
UFABC/CECS/Eng. Aeroespacial
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Avaliações:
Avaliador Tipo Avaliação Situação Data

Avaliação
SILAS ARAÚJO LEITE DE
OLIVEIRA

PRESIDENTE DE COMISSÃO DE
EXTENSÃO REALIZADA 10/07/2020

Situação:  Aprovar solicitação  NÃO aprovar solicitação

Parecer:

Confirmar << Voltar Cancelar
Campos de preenchimento obrigatório.

Extensão
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