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CÂMARA DE EXTENSÃO 
Ata de Reunião nº 01/2020 

Ao dia oito do mês de julho 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)Informes sobre os recursos Fiex;(2)Apreciação de orientações e novo cronograma para as 
Chamadas e Editais da PRE em razão da suspensão das atividades presenciais;(3)Apreciação da 
Política Institucional de Cultura;(4)Referendar nomes para Destaque Extensionista (1 TAE, 1 docente, 
1 membro da comunidade), conforme Art. 27 da Resolução 006/2019;(5)Relatório da Avaliação Final 
do Fiex 2019;(6)Informe sobre curso de introdução à extensão para agentes extensionistas; 
(7)Apreciação do material para publicação de livros e Cartilhas (Chamadas Públicas nº 17/2019 e 
18/2019);(8) Assuntos Gerais. 1.Informes sobre os recursos Fiex.Flavi relatou que os recursos foram 
apreciados, através de consulta realizada por email aos membros da Câmara de Extensão no dia 11 de 
maio. No total foram 3 recursos, e por votação, todos eles foram aprovados:a.Recurso 01:Título: 
Programa de Conscientização da população sobre o descarte correto de medicamentos em município 
do interior do RS. Interessada: Valéria Maria L. Bayer. Recurso: Critérios de avaliação da Ficha de 
Inscrição. Parecerista/ Relator: Tanea Maria Bisognin Garlet.b.Recurso 02:Título: Ensino e 
aprendizagem de aritmética nos anos iniciais com o Método Líquen.Interessada: Sabrina Zancan. 
Recurso: Revisão do resultado da Avaliação Fiex.Parecerista/ Relator: Marcia Henke..c.Recurso 
03:Título: Horta Viva na escola.Interessada: Viviane Dal-souto Frescura.Recurso: Revisão das notas 
de avaliação da Proposta.Parecerista/ Relator: André W Borba.d.Foi decidido que será incrementada e 
melhorada a minuta do próximo edital FIEX, com relação aos prazos recursais, e a mesma será 
apresentada para a Câmara de Extensão antes de ser publicada.2.Apreciação de orientações e novo 
cronograma para as Chamadas e Editais da PRE em razão da suspensão das atividades 
presenciais. Flavi falou sobre a IN 01/PRE de 18 de março de 2020, a qual suspendeu os cronogramas 
dos editais e chamadas vinculados à PRE que estavam em andamento. Foram encaminhadas as 
propostas de alteração dos seguintes documentos para serem apreciados nesta reunião: Edital Fiex: 
alteração de cronograma, termo aditivo para orientação da readequação das ações, modelo de 
readequação das ações;Chamada Geoparques: alteração de cronograma;Chamada ODH: Alteração de 
cronograma;Chamada Série Extensão Livros: alteração de cronograma;Chamada Série Extensão 
Produtos Editoriais: alteração de cronograma. Todos as propostas foram colocadas em apreciação e  
aprovadas pelos membros da Câmara. Rebeca(CAL), em relação às chamadas “Série Extensão Livros” 
e “Série de Extensão Produtos Editoriais”, sugeriu prorrogar prazos até final de julho.3. Política 
Institucional de Cultura.  A deliberação desse item da pauta foi de encaminhar novamente por email 
o texto de referência da Política Institucional de Cultura para que os membros da Câmara possam 
contribuir com sugestões até dia 31 de julho.Posteriormente será agendada nova data para tratar a 
Política Institucional de Cultura.4.Destaque Extensionista. No Destaque Extensionista, 
Andre(CCNE), indicou o nome do docente Renato Áquino Záchia; Alessandro(Politécnico), indicou a 
docente Laura Ferreira Cortes e o TAE Cristiano de Avila Dotto;Marta(CE) indicou a docente Claudia 
Ribeiro Bellochio; Suélen(PM) indicou a docente Terimar Ruoso Moresco; Tanea(PM) indicou a TAE 
Suélen Ghedini Martinelli; Gisele(CCR) indicou o docente Everton Rodolfo Behr e a TAE Simone de 
David Antônio.Posto em votação, foram escolhidos o docente Renato Áquino Záchia e a TAE Suélen 
Ghedini Martinelli para receberem o destaque extensionista 2020. Quanto ao destaque extensionista 
externo, Jaciele(PRE) indicou o nome de Valserina Maria Bulegon Gassen.5. Relatório da Avaliação  
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Final do Fiex 2019. Foi enviado por email e também apresentado na reunião pela Alice(PRE) o 
relatório de dados, que foi elaborado a partir do questionário de relatório final das ações contempladas 
com o Fiex 2019. Alice disse que com esses dados é possível obter um panorama geral da execução 
das ações e usá-lo como ferramenta de futuras modificações no questionário para os próximos 
editais.6. Informe sobre curso de introdução à extensão para agentes extensionistas. Flavi disse 
que este curso tem como objetivo proporcionar um momento de formação inicial aos estudantes 
selecionados para bolsistas do FIEX e que o curso será via Moodle com duração de 20 horas, 
composto por quatro unidades. Em seguida, Bruna(PRE) explicou estas quatro unidades.Rebeca(CAL) 
sugeriu que o curso também seja oferecido aos docentes. Gisele(CCR) sugeriu pensar em algo que seja 
oferecido via GAP, onde se consiga trabalhar as questões diretamente com os docentes.7.Apreciação 
do material para publicação de livros e Cartilhas (Chamadas Públicas nº 17/2019 e 
18/2019).Suélen(PM) leu seu parecer sobre o produto editorial “PROGRAMA DE EXTENSÃO 
PARCEIROS PELA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA - PEFEI INCLUSÃO DE 
DIFERENTES EXERCÍCIOS FÍSICOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR”. Seu 
parecer foi favorável. Em seguida o parecer foi posto em votação, sendo aprovado. Marta(CE) leu seu 
parecer a respeito da obra “PARCEIROS PELA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA”. 
Seu parecer foi favorável. Em seguida o parecer foi posto em votação, sendo aprovado. As sugestões 
dos pareceres serão enviadas aos proponentes.8.Assuntos Gerais. Rudiney(PRE) falou sobre o edital 
que a PRE lançou para seleção de ações extensão voltadas à prevenção, cuidados, combate e 
enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Na sequência, falou sobre o Edital 
“Cored-Rio da Várzea”.  Flavi informou que o livro da prof Sandra de Deus está na gráfica para 
impressão. Em seguida, foi apresentado o novo organograma da PRE. 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, 26 de Agosto de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 


