
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COMISSÃO DE EXTENSÃO – ComEx 

 

  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXTENSÃO DO CCS     

Data   15/04/16                                                       

Ata Nº   

Horário Início: 14:00 h                                                       Término: 18:30 h 

Local Departamento de farmácia. 

Presentes Profª: Elenir Fedosse, Liliane Bauermann, Estela Maris Jurach, Adriane 

Pasqualoto, Rosangela Marion, Marinês Lavall, Marinel Mor Dall Agnol, 

Gizele Canto, Magali Dalla Nora. Luana, Priscila Trindade, Valdete, 

Rafaela. 

Pauta 1. Avaliações das ações de extensão que entraram com recurso para 

orçamento FIEX/2016/CCS 

2. Eleição para presidente da comissão de extensão/CCS 

3. Portaria 

4. Reunião com a PRE 

5. Edital Interno 

6. Reunião com a direção do CCS 

Assunto 1. Avaliação das ações 

 

Discussão  Quanto aos programas indeferidos pelo GAP cujos coordenadores 

entraram com recurso foi entendido que os motivos dos indeferimentos e 

considerando que devemos ampliar e qualificar as ações de extensão do 

CCS, tomamos as seguintes condutas:Entraram com recurso ações de 

extensão: programas e projetos. 5 programas continuarão indeferidos por 

falta de documentações exigidas no edital e 1 programa será reaberto para 

avaliação como projeto, pois a coordenadora solicitou reconsideração por 

ter enviado toda documentação correta, porém por inexperiência havia 

enviado no link errado.  A comissão avaliou que o edital não explicitava se 

haveria ou não desclassificação de proposta registrada equivocadamente em 

outro link e o programa de informática não restringia esse acesso. Ficou 

decidido solicitar ao GAP a reabertura da avaliação do referido projeto e 

que a avaliação do mesmo ficasse sob-responsabilidade das professoras 

Priscila e Luana.  

Avaliar o projeto 42430 - disfunção temporomandibular - educação 

para prevenção e tratamento -  por diferenças de entendimento a 

interpretação do gap; consideramos que 1) o edital não explicita se haveria 

ou não indeferência de proposta registrada equivocadamente em um ou 

outro link, 2) o programa de informática não restringe acesso e, sobretudo, 

3) a justificativa da coordenação - objetiva, honesta e comprometida em 

acertar;  

4) rever o projeto 42462 - educação permanente e apoio institucional em 

saúde - segundo parecer da coordenadora do programa foram realizadas 

adequações indicadas pelo gap e no dia 07/03 - o programa apareceu no seu 

relatório do sie como em andamento e, ainda, considerando q há mais de 

um registro da coordenadora , no sie, pode ter havido confusão. Neste 

sentido, a profa marinel verá, junto com a coordenadora, os detalhes do 

tramite da referida ação e se a justificativa proceder, o programa 



deverá ser avaliado por alguém da comissão.Dos projetos 1 foi 

indeferido e os demais deferidos com algumas orientações aos respectivos 

coordenadores. 

Revisamos pareceres enviados à comEx - esclarecendo aos coordenadores 

os motivos da manutenção ou da mudança dos pareceres originais;  

Também, ficou acertado com os membros da comissão que a partir de maio 

as ações de extensão serão avaliadas nas reuniões da comissão 1 vez ao 

mês. 

A Comissão vai solicitar a PRE uma reunião para discutir contradições no 

edital FIEX/CCS/2016. 

 

Assunto 2 Indicação ao cargo de nova presidência e substituição de alguns 

membros da comissão 

 

Discussão Quanto à indicação da nova presidente da ComEx, ficou decidido que  será 

na próxima reunião.  

Todos os cursos e departamentos enviaram titulares e suplentes, com 

exceção do curso de terapia ocupacional.  

Assunto 3  Portaria 

 

 Será realizada 1 nova portaria com novos integrantes da comissão 

permanecerá por 2 anos. 

Assunto 4 Reunião com a PRE 

 A professora Elenir solicitará reunião com a PRE para discutir contradições 

no edital FIEX/CCS/2016. 

 

  

Assunto 5 Edital Interno 

 A professora Elenir solicitou ao GAP a lista de projetos e programas 

indeferidos pelo GAP por questões documentais. O GAP enviou a 

solicitação por email. Considerando, a quantidade de ações que deixaram 

de ser atendidas pelo edital, definimos abertura de um edital fiex/ccs - 

considerando o restrito nº de contemplados, a autonomia da comex e a 

conivência da PRE; , foi decidido pelos integrantes da Comissão que no dia 

20/04/16 as 16:30 h será realizada reunião extraordinária para elaborar o 

edital interno de ações de extensão/CCS/2016. Verificou-se que do recurso 

financeiro de R$ 191.072,00 aproximadamente R$ 109.000,00 já estariam 

locados as ações contempladas no edital atual e que o valor restante poderá 

ser utilizado a ações contempladas em um novo edital. Também, nessa 

reunião será discutido o conteúdo da reunião com a PRE. 

Assunto 6 Reunião com a direção do CCS 

 A comissão entende que necessita de uma reunião com o diretor do CCS, 

para tratar de assuntos relacionados com a dificuldade de parceria com os 

integrantes do GAP. Também solicitaremos ao diretor do centro outra 

portaria, com os novos integrantes da Comissão de extensão indicados 

pelos departamentos e cursos do CCS. 

 

 

Marinês Lavall 

 


