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 COMISSÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CONSELHO DO CAMPUS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA EM CACHOEIRA DO SUL 

 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, via videoconferência reuniu-
se a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Campus da Universidade Federal 
de Santa Maria em Cachoeira do Sul, designada pela Portaria nº 101/2019, de 13 de setembro 
de 2019. A mesma foi convocada por meio eletrônico. Todos os membros compareceram à 
reunião. Dando início à reunião a Prof. Zanandra, presidente da Comissão saudou a todos e 
apresentou a pauta: 1- aprovação da ata 3 de 2020; 2- avaliação de mérito dos projetos da caixa 
postal; 3- Edital Fiex. Dando sequência da ordem do dia: 1 – a ata foi aprovada por 
unanimidade; 2 – o mérito dos seguintes projetos:  053914 (coordenador: Eduardo Leonel 
Bottega) e 053889 (coordenadora: Laura Lisiane Callai) foi aprovado em bloco. O mérito do 
projeto 053894 (Coordenadora: Aline Brum Loreto) foi aprovado por ad referendum, cuja 
solicitação da Coordenadora foi o atendimento ao prazo para participar do Edital FIPE; 2 - a 
CEPE-CS recebeu, inicialmente, 11 ações de extensão submetidas ao Edital FIEX Campus CS 
2020. Contudo, a Pró-reitora de Extensão - PRE enviou à essa Comissão o Memorando 
179/2020 - PRE, onde informava que a Pró-reitora tinha alocado para avaliação, via CPD, mais 
uma ação que havia sido submetida ao Edital do Centro de Ciências da Saúde - CCS, totalizando 
12 ações submetidas ao edital FIEX Campus CS, sendo estas distribuídas aos avaliadores que 
se voluntariaram por e-mail para a avaliação de propostas (editais FIEX e FIPE). As ações 
foram encaminhadas a avaliadores que não estavam concorrendo ao Edital FIEX. A CEPE-CS 
destinou uma ação/avaliador e encaminhou para cada avaliador o Edital 02/2019 - Edital FIEX 
2020, e seus anexos. Os avaliadores devolveram para a Comissão, a avaliação da ação com a 
nota atribuída. A Comissão acatou as notas dos avaliadores, sem interferência, e as 
disponibilizou aos Coordenadores no prazo do edital. Membro (s) da Comissão que concorrem 
ao Edital FIEX não participaram da avaliação das ações e não tiveram acesso às notas. Destes 
12 projetos, 07 foram avaliados e 05 foram indeferidos por questões técnicas de atendimento 
ao Edital. A comissão divulgou o resultado preliminar para a lista de e-mails de docentes e 
técnicos administrativos no dia 31/03, e-mail intitulado: “Resultado Preliminar Edital FIEX 
CAMPUS CS”. O prazo de recursos do edital foi de 01 a 03 de abril de 2020, sendo que a 
Comissão recebeu 05 recursos via portal de projetos e pelo e-mail da Comissão. A CEPE-CS 
deu encaminhamento aos recursos à Pró-reitora de Extensão – PRE, via memorando 01/2020-
CEPE enviado pelo e-mail da Comissão. Nada mais havendo a tratar, eu, Graziela dos Santos 
Salvi, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. Cachoeira do Sul, 11 de março de 2020.  
 
 
 

 
 


