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  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXTENSÃO DO CCS     

Data   20/03/15                                                       

Ata Nº  02/15 

Horário Início: 14:00 h                                                       Término: 16:00 h 

Local Sala Reunião CCS 

Presentes Profªs: Elenir Fedosse, Liliane Bauermann,  Marinês Lavall, Marinel 

Dall’Agnol e Gizele Canto.  

Pauta 1. Edital FIEX 2015 

2. Local das reuniões 

3. Avaliações 

4. Organização orçamentária 

5. Audiência com o diretor do CCS e PRE 

6. Seminário ComEx 

Assunto 1. Edital FIEX 2015 

Discussão A presidente da comissão nos comunicou que dois professores 

coordenadores de projetos de extensão mandaram email para a comEx 

perguntando se professor substituto poderia participar de fomentos e foi 

respondido que não pode porque não possui SIE. Outra professora gostaria 

de participar do edital FIEX 2015, no entanto, ela não conseguiu registrar o 

projeto devido a problemas técnicos do SIE e por esse motivo concordamos 

que será aceito a participação do seu projeto para o edital FIEX/2015. Para 

as inscrições ao edital FIEX/2015 serão aceitos os dois formulários, da PRE 

e da ComEx. Também serão aceitos tanto os relatórios de projetos na 

íntegra como os relatórios de participação em projetos de extensão, dos 

coordenadores inscritos. 

Assunto 2 Local para as reuniões 

Discussão As reuniões do 1º semestre de 2015 da ComeX serão na sala 1105 porque  a 

sala de reuniões do CCS estará sendo ocupada pelo curso de medicina no 

mesmo horário. 

Assunto 3 Avaliações 

 Tendo em vista que as avaliações das propostas inscritas deverão ser 

realizadas em duplas,  foi decidido que os parceiros seriam Marines e 

Marinel, Elenir e Rosângela, Gizele e Liliane e os outros membros que 

estavam ausentes nesta reunião formarão seus pares até dia 24/03/15 e 

informarão á ComEx por email. O email da comissão é 

comexccsufsm@gmail.com. O trâmite dos projetos de extensão deverão ser 

realizados por todos os membros da ComEx, desde que façam 1 parecer 

substanciado com argumentação favorável ou desfavorável. A ComEx 

solicitará ao GAPE que discrimine os projetos em ensino, pesquisa e 

extensão ao enviar às respectivas comissões e também nos envie 1 lista com 

os nomes dos coordenadores candidatos ao edital FIEX/2015 com 

pendências no GAPE.  As avaliações de méritos dos projetos de extensão 

deverão seguir os critérios com a pontuação específica. Para os 

coordenadores que receberam recursos apenas do 2º edital FIEX/2015 não 

será exigida a participação dos bolsistas na JAI de 2014. 

Assunto 4 Organização orçamentária 



 O orçamentos será mantido os percentuais decididos em 2014, incluindo 

aquele para despesas com o seminário de extensão e outros a serem 

definidos em reunião da ComEx. O recurso de custeio deverá ser gasto até 

30/09/15. 

Assunto 5 Audiência com diretor do CCS e PRE 

 A audiência com o diretor do CCs ficou marcada para terça-feira, 24/03/15 

ás 8:30h onde será discutido os seguintes temas: informações quanto ao 

seminário de extensão, nova portaria da ComEx. Na  reunião com a PRE 

deverão ser discutidos alguns assuntos que foram discutidos em reuniões da 

ComEx em 2014 para unificar as resoluções. Também, será questionado o 

tempo que deverão ser o andamento dos projetos FIEX. 

Assunto 6 Seminário ComEx 

 O seminário para qualificação de coordenadores de projetos de extensão 

deverá ser realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2015 no auditório do CCS. 

A avaliação do seminário será realizada na reunião do dia 17/04. 

 

 

Marinês Lavall 

 


