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Aos trinta e um dias do mês de março de 2020, às nove horas, via portal de Conferências Web,
reuniram-se os membros da CGAE, em reunião ordinária, tendo como pauta do dia: (1)
Classificação Preliminar dos Programas/Projetos submetidos no Edital nº 67/2019 – PIBEX
(bolsas de extensão) e PAIEX; (2) Assuntos Gerais. Compareceram à reunião os conselheiros
Ana Cláudia Kirchhof, Alexandre Gomes Ribeiro, Aline Santos Oliveira, Carina Fior Postingher
Balzan, Cristina Engelmann, Eduarda Pelc Amarante, Leandro Rocha Vieira, Maicon Camargo
Faés, Raquel Fronza Scotton e Tiago Belmonte Nascimento. Presidiu a reunião a conselheira
Raquel Fronza Scotton, que deu início agradecendo a presença de todos, em especial, pela
disponibilidade em participarem de reunião via web nesse período de suspensão das atividades
presenciais do Campus em virtude do Corona Vírus (COVID-19). Explicou que essa reunião, além
de estar prevista no Calendário de Reuniões aprovado pela Comissão no final do ano de 2019, é
necessária para validar a classificação das propostas submetidas ao edital de fomento interno
para a Extensão do Campus. Raquel comentou sobre as planilhas enviadas junto do link de
acesso à reunião, explicando que cada proposta foi encaminhada para três avaliadores ad hoc, e
que os resultados dessas avaliações constam na primeira planilha. Também falou sobre as
orientações recebidas da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) para a classificação, as quais foram
enviadas aos conselheiros por e-mail, dentre elas a sugestão de utilização das duas maiores
notas para a definição da colocação das propostas. Dessa forma, a segunda planilha enviada
contempla as duas avaliações com as maiores notas, obtidas na avaliação ad hoc, e o cálculo das
médias, com base na fórmula padrão também disponibilizada pela PROEX. Essas médias foram
compiladas para a terceira planilha, contendo as propostas já na ordem de classificação, e uma
prévia da distribuição dos recursos. De acordo com as médias finais, apenas uma proposta do
Campus, o projeto “DTG Cultura Sem Fronteira” ficou como não classificada por não atingir a nota
mínima de 50% nas avaliações ad hoc recebidas. A coordenadora da proposta terá direito à
submissão de recurso e receberá as avaliações sem a identificação dos avaliadores a fim de
acessar as considerações feitas referentes ao projeto. Estando todos de acordo com essa
classificação, passou-se a discussão da divisão dos recursos disponíveis no orçamento do
Campus, citados no Edital Complementar do Campus nº 76/2019. Com relação ao PAIEX todos os
projetos que solicitaram foram contemplados, havendo uma sobra de recurso a ser destinada a
outras ações, conforme disposição legal.Referente à divisão de recursos para bolsas, a proposta
enviada por e-mail contempla numa primeira rodada de recursos, uma cota de bolsa por proposta
em ordem decrescente de classificação, considerando o maior valor solicitado por bolsa, e na
sequência uma segunda rodada de recursos contemplando a segunda cota de bolsa, também
considerando o maior valor solicitado para a segunda cota, até o esgotamento de recursos. Dessa
forma, 3 projetos ficariam sem a segunda cota de bolsa, pela ordem de classificação. O
conselheiro Alexandre questionou se não poderiam ser contempladas mais bolsas na divisão dos
recursos em primeira rodada, e o conselheiro Leandro, em concordância, sugeriu uma segunda
proposta, a qual teria uma divisão igualitária de recursos na primeira rodada de até dois mil e
oitocentos reais (R$2.800,00) para todas as propostas classificadas, a qual poderia contemplar
um número maior de bolsas por proposta dependendo da carga horária e quantidades solicitadas,
e prosseguindo nessa mesma lógica, na segunda rodada, respeitando a ordem de classificação
até o esgotamento dos recursos disponíveis. Após análise e discussão dos presentes, Raquel fez
o ajuste e enviou para todos por e-mail a planilha para a visualização. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Raquel esclareceu que a divulgação preliminar da classificação não cita os
recursos, uma vez que essa ordem ainda pode ser alterada, e que essa prévia ficará pronta para a
divulgação final da classificação que deverá ocorrer até o dia seis de abril do corrente ano. Ficou
acordado com todos que, no caso de alteração dessa ordem classificatória, serão feitas as
modificações na planilha de divisão dos recursos, e enviadas para análise e parecer via e-mail dos
conselheiros. Com relação à sobra dos recursos de PAIEX, Raquel comentou que a Resolução
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CONSUP nº 100/2019 que regulamenta o PAIEX e PIBEX define que os recursos restantes devem
ser aplicados em edital de auxílio a servidores para apresentação de trabalhos de extensão em
eventos. Contudo, dado o cenário e contexto atual, solicitou aos membros da Comissão se
apóiam de se fazer uma consulta à PROEX para que esses recursos possam ser remanejados
para as bolsas, contemplando um número ainda maior de cotas. Todos se manifestaram de
acordo, e a solicitação será realizada na reunião agendada também via web do COEX, nesta
mesma data. Leandro solicitou que seja verificado nesta reunião do referido Comitê sobre o plano
de trabalho do estudante voluntário que foi retirado na última revisão da Instrução Normativa
relativa à participação de estudantes voluntários em ações de extensão. Finalizada a discussão do
item de pauta, passou-se aos assuntos gerais. Raquel comentou que continuará enviando as
avaliações de relatórios e propostas de extensão do Edital de Fluxo Contínuo 2020 e que conta
com o retorno de todos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, que vai
assinada por mim, Raquel Fronza Scotton, que a presidi, e pelos demais membros presentes.
Nome

Assinatura

Alexandre Gomes Ribeiro
Aline Santos Oliveira
Ana Cláudia Kirchhof
Carina Fior Postingher Balzan
Cristina Engelmann
Eduarda Pelc Amarante
Leandro Rocha Vieira
Maicon Camargo Faés
Raquel Fronza Scotton
Tiago Belmonte Nascimento
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