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CÂMARA DE EXTENSÃO 
Ata de Reunião nº 02/2020 

Ao dia dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nova horas, por meio virtual, através 
do Google Meet, reuniram-se os membros da Câmara de Extensão da Universidade Federal de Santa 
Maria, sob a presidência do Professor Flavi Ferreira Lisboa Filho, Pró-Reitor de Extensão. Estavam 
presentes na reunião os membros da Câmara, conforme lista de presença em anexo. Dando início à 
reunião, o presidente saudou a todos(as). Foram mencionados os assuntos da pauta da reunião:(1)Edital 
Fiex 2021;(2)Avaliação Fiex 2020;(3)Chamadas Públicas Série de Extensão – Produtos editorais Livros 
e excetos Livros;(4)Resultados da plataforma de coleta de dados Fórum regional permanente de 
extensão integrada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.1.Edital Fiex 2021: Alice Moro 
(PRE) disse que a principal mudança em relação ao edital passado está na plataforma de coleta de dados,  
(ítem 2.3) relacionada ao enquadramento das ações dentro dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável, a qual dará uma alteração na Avaliação(Anexo C). Flavi Lisboa informou que devido à 
pandemia, foi prorrogada a execução das bolsas, para dar tempo hábil. Foi encaminhada consulta à 
PROJUR quanto aos estudantes de ensino médio participarem das ações de extensão. Caso a PROJUR 
responda de maneira negativa, faremos uma retificação no edital Fiex. Sugestões do Fabio Beck (CS): 
A respeito da inscrição: Aparecer somente o campus que a pessoa atua, assim evitamos problemas de 
inscrição em centro errado. A respeito dos recursos: Serem submetidos ao CEPE local dentro do período 
estipulado no edital, e caso fossem negados, poderiam solicitar recursos à Câmara de Extensão. Sugestão 
da Suélen Martinelli(TAE): Período de recurso iniciar no mesmo dia da divulgação do resultado 
preliminar. Sugestões da Claudia Deltregia(CAL): Deixar mais claro a diferença de projeto para 
programa. Flavi disse que já consta no edital. No ítem 2.6.1, sugeriu possibilidade de incluir seguro no 
patrimônio. Alice Moro sugeriu contatar a PRA. No ítem 2.9, sugeriu colocar informações sobre as datas 
limites para execução orçamentária. No ítem 3.3.2 sugeriu colocar coordenador OU bolsistas. Quanto 
aos requisitos dos bolsistas, colocar alguma exigência ao histórico escolar. Ìtem 9.3 tirar 
“obrigatoriamente”.Com relação aos vídeos, sugeriu orientações aos coordenadores; Luciano 
Amaral(TAE) sugeriu que o Termo de Compromisso fique com o coordenador ou anexado no projeto; 
Suélen Martinelli sugeriu inserir o histórico escolar no Anexo D. Flavi Lisboa colocou os 
encaminhamentos em votação. Todos concordaram e o edital Fiex 2021 foi aprovado. 2. Avaliação Fiex 
2020:Flavi Lisboa disse que após uma análise dos relatórios de avaliação final dos editais Fiex 2018 e 
2019, e na busca de integrar os dados de extensão da UFSM com os indicadores de extensão definidos 
pelo FORPROEX Nacional, sugerimos alteração na avaliação final para as ações contempladas com o 
Fiex 2020. Alice Moro projetou o sistema de questionários com as mudanças propostas. Suélen 
Martinelli sugeriu que o certificado de apresentação na JAI seja incluído dentro da sessão de avaliação 
dos bolsistas.3.Chamadas Públicas Série de Extensão – Produtos editorais Livros e excetos 
Livros:Quanto ao edital “Livros”: Alice Moro relatou que o edital permanece o mesmo do ano anterior, 
só alterando o cronograma. Tanea Garlet(PM) sugeriu que devido à pandemia, poderia ser estendido o 
prazo de submissão dos originais. Claudia Deltregia(CAL) sugeriu pensar em produções bilingues nos 
próximos editais. Flavi colocou o edital em apreciação. Todos concordaram. Quanto ao edital “Exceto 
Livros”: Tanea Garlet(PM) fez a mesma sugestão do edital “Livros” quanto aos prazos, e que poderia 
ser até maio. Claudia Deltregia(CAL) sugeriu no ítem 3.2 b) complementar o que especifica  a cópia 
digital e sugeriu orientações básicas para o uso de imagens. Flavi colocou o edital em apreciação.Todos 
concordaram.4. Resultados da plataforma de coleta de dados Fórum regional permanente de 
extensão integrada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:Rudiney Pereira(PRE) informou 
que ocorreu a análise dos resultados coletados pela plataforma, e cominou com o relatório técnico 
apresentando quais serão as prioridades que serão consideradas para os editais daqui para frente.  
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Rudiney apresentou o relatório a todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Álisson Trevisan da Rosa, 
secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes conforme lista em 
anexo. Santa Maria, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


